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Capital Link’s 18th Annual Greek Investor Forum
Capital Link’s 18th Annual Greek Investor Forum took place at
the Metropolitan Club in New York City on Monday, December
12,
2016.
Held in cooperation with the New York Stock Exchange, this
annual Forum provides a unique blend of informational,
marketing and networking opportunities. The Ambassador of
Greece to the USA, mr Haris Lalacos provided the opening
remarks. The Forum is supported by the Consulate General of
Greece in New York, which was represented by the Consul
General,
Dr.
Konstantinos
Koutras.
The Forum concluded with an Official Dinner presenting the
“2016 Hellenic Capital Link Leadership Award” to Mr. Wilbur L.
Ross, Chairman and Chief Strategy Officer of WL Ross & Co, for
his outstanding commitment and contribution to Greece. Mr.
Wilbur Ross has been a significant and long term investor in
Greece and has provided valuable thought leadership on how to
put the economy back on a growth path.

BUSINESS

“Greek Day” at NYSE
On Tuesday, December 13th, 2016, the New York Stock
Exchange (NYSE) held an official reception in honor of the
Greek Delegation to the 18th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum, Greek companies listed on the New York Stock
Exchange and companies that participated in the Forum.
The New York Stock Exchange (NYSE) flew the Greek flag on
Wall Street and issued special commemorative medals to honor
the members of the Greek Delegation. This year’s “Greek Day
at NYSE” featured Greek Government Officials and executives
representing companies listed in the US stock markets as well
as companies that participated at the 18th Annual Capital Link
Invest in Greece Forum.

NEWS

"EU Ambassador Spotlight" features Ambassador Lalacos
Ambassador Lalacos discusses the future of the EU, the refugee
crisis and the remarkable hospitality of the Greek people and
gives his insight on lesser known facts and places in Greece.
He also shares his experience and lessons from his postings
around the world and talks about life in D.C., and the
excitement and challenges of pursuing a career in
diplomacy. Read the whole interview here
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18th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum in NY
NEW YORK – Featuring top U.S. investors, global investment banks and institutions, and the
Greek government, the 18th annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place in New
York on December 12. This international summit on Greece highlights the need for extroversion
and direct communication with the global financial, business, and investment community in
order to attract foreign investments and put the Greek economy back on a growth trajectory.
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.
The Forum is the only high-level international forum focusing on investing in Greece taking
place in New York. It has an 18-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 regardless of political changes and economic conditions in Greece
and has been established as the main platform through which American 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,
along with that of domestic and international investors.
Greek Ambassador to the United States, Hon. Haris Lalacos will provide opening remarks for
the Forum, which is organized by Capital Link in cooperation with the New York Stock
Exchange and with the support of major global banks. Among those featured this year will be
Greek Prime Minister Alexis Tsipras, who will send his government’s message to the
international investor community via webcast; and Greek Government officials Economy and
Development Minister Dimitris Papadimitriou and Alternate Minister Alexis Charitsis,
Environment and Energy Minister George Stathakis, Tourism Minister Elena Kountoura,
Alternate Finance Minister George Chouliarakis (via webcast), Secretary General for Public
Revenue – Ministry of Finance, and Hellenic Financial Stability Fund Deputy CEO Eric
Tourret.
Numerous global investment banks will participate, including Citi, Bank of America, Goldman
Sachs, and Deutsche Bank, as well as Greek Banks Alpha, National Bank of Greece, Eurobank
Ergasias, and Piraeus Bank.
Participating investors include: Costas Karagiannis, Paschalis Bouchoris, John P. Calamos, Sr.,
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Participating investors include: Costas Karagiannis, Paschalis Bouchoris, John P. Calamos, Sr.,
John Koudounis, Michael Psaros, Dean Metropoulos, Spyros Spyropoulos, John Catsimatidis,
George Logothetis, Wilbur Ross, and William Charles Vrattos.
The conference will feature the developments and reforms in the Greek economy and the Greek
government program for the economy and investments. Also, the latest trends in the capital
markets and specific sectors with topics such as government and corporate bonds, energy,
infrastructure development, real estate, tourism, banking, non-performing loans management,
and global shipping. More information is available at capitallinkforum.com.
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Capital Link's 18th Annual Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday December 12
2016

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
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational marketing and networking opportunities It is an international conference about
Greece in New York City featuring government and business leaders from the United States Greece and Europe It provides the point of view of the major
investment and commercial banks involved with Greece the supranational institutions the major investors the Greek government and the Greek private
sector companies December mark s the 18 year milestone of Capital Link's commitment to raising awareness about Greece as an investment destination
to a wider investor universe 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 markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds
energy infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans management and global shipping

The Ambassador of Greece to the USA Hon Haris Lalacos will provide Opening Remarks for the Forum
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will send the Government's message to the international investor Community via webcast

Seven Greek Government Officials
Hon George Stathakis Minister of Environment and Energy
Hon Dimitri Papadimitriou Minister of Economy and Development
• Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Hon Alexis Charitsis Alternate Minister of
Economy and Development Hon George Chouliarakis Alternate
Mr George Pitsilis Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue
Minister of Finance via webcast
Ministry of Finance
• Mr Eric Tourret
Deputy CEO Hellenic Financial Stability Fund
Seven global investment banks
Citi Bank of America Merrill Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures
Group

Four Greek Systematic Banks

Wholesale Banking National Bank of Greece Mr Leonidas
Alpha Bank Mr Theodoras Athanassopoulos Executive General Manager NPL
Fragkiadakis CEO National Bank of Greece Mr Constantinos Vossikas AGM for Corporate Special Assets Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos
Karamouzis Chairman Emeritus Professor University of Piraeus Piraeus Bank Mr Spyros Papaspyrou Executive General Manager Non Core
Business Restructuring Portfolio

Senior Representatives From European

International Organizations

Financial Affairs Mr Francesco Drudi Principal Adviser
Mr Declan Costello Director European Commission Directorate-General for Economic
Country coordinator for Greece Mrs Sabina Dziurman Director for Greece and Cyprus European Bank for Reconstruction and Development
• Mrs Andrea
Mr Nicola Giammarioli Head of Strategy
Institutional Relations
Engel Country Manager International Finance Corporation IFC
European Stability Mechanism Mr loannis Kaltsas Head of Division European Investment Bank Mr loannis Tsakiris Head of Division of SE Europe
and EU Neighborhood European Investment Fund

International Investors
Mr Paschalis Bouchoris Managing Director
BlackRock
Mr Costas Karagiannis Operating Partner
Apollo Management International
• Calamos Investments
Global Chief Investment Officer Calamos Investments Mr John Koudounis
Mr John P Calamos Sr Founder Chairman
CEO Fortress Investment Group Mr Dean Dakolias Co-Chief Investment Officer KPS Capital Partners LP Mr Michael Psaros Co-Founder
Managing Partner Metropoulos Company Mr C Dean Metropoulos Chairman CEO Oaktree Mr Spyros Spyropoulos Senior Advisor Red Apple
Group Mr John Catsimatidis Chairman CEO The Libra Group Mr George Logothetis Chairman CEO TBC WL Ross Co Mr Wilbur Ross
Chairman and Chief Strategy Officer York Capital Management Mr William Charles Vrattos Partner Portfolio Manager

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Multinational Companies

Organizations

Partners Law Firm Aegean Airlines S.A Alexiou
A.S Papadimitriou
Kosmopoulos Law Firm Artemis ITS SA Ballas Pelecanos Associates
Greek National Tourism Organization Grivalia Properties REIC Hellenic Petroleum SA
L.P.C
Eldoraldo Gold Ellaktor EY First Athens S.A
• Intercontinental Real Estate
Partners Law Firm Lamda Development Megas Yeeros Group McKinsey
Development Intralot Karatzas
Quest Holdings SA
Company Greece momencioTM NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange OTE Public Power Corporation S.A
• Reed Smith
SEV Hellenic Federation of Enterprises Shearman
Sterling London LLP TEMES SA Tite Capital Limited Trans Adriatic Pipeline
TAP Watson Farley Williams White Key Villas

Global Shipping Companies
Dorian Gas Ltd

NYSE LPG

Euroseas Ltd

NASDAQ:ESEA Tsakos Energy Navigation NYSE TNP and Star Bulk Carriers Corp TBC

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forums.capitalllnk.coni/greece/201 6/index html
For more information please contact Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY
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18th Annual Greek Investor Forum of Capital Link in NYC
New York.Capital Link’s 18th Annual Greek Investor Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday,
December 12, 2016. 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 markets and specific
sectors with topics such as Government and Corporate Bonds, energy, infrastructure development, real estate,
tourism, banking, non-performing loans management, and global shipping.
A delegation of senior government officials and business leaders from Greece are coming to New York for the 18th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major
global investment banks. Ministers o Economy Dimitrios Papadimitriou, Labor George Stathakis and Tourism Elena
Kountoura will participate at the conference, while Prime Minister Alexis Tsipras will send a video message.
At the official dinner, following the conference, (at The New York Yacht Club, 37 West 44th Street, New York, NY
10036) Wilbur L. Ross, Chairman and Chief Strategy Officer of WL Ross & Co. and U.S. Secretary of Commerce
appointee, will receive the “2016 outstanding Hellenic Capital Link Leadership Award” for his outstanding contribution
to Greece.
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.
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and networking opportunities.
December mark’s the 18 year milestone of Capital Link’s commitment to raising awareness about Greece as an
investment destination, to a wider investor universe.
Held in cooperation with the New York Stock Exchange, this Forum is a collaborative event. Major global investment
banks, as well as U.S. and international organizations allow Capital Link to provide forum participants with a
comprehensive review of government reforms, policies, and objectives. Looking to the future, it will underscore both
new and ongoing government and private sector initiatives meant to attract direct investment in Greece. An extensive
network of key businesses, companies, investment communities, and government officials will also be at attendees’
disposal as will speakers, sponsors, and guests. In doing so, Capital Link remains committed to its aim of raising
awareness about Greece as an investment destination to a wider investor audience.
The Forum is organized in cooperation with the New York Stock Exchange, and major global investment banks: Citi,
Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS , and the Greek
Investment Bank Axia Ventures Group.

MORNING SESSIONS
7:20 AM – 7:50 AM REGISTRATION – BREAKFAST RECEPTION
7:50 AM – 7:55 AM Welcome Remarks

Mr. Nicolas Bornozis, President & CEO – Capital Link, Inc.

7:55 AM – 8:00 AM Opening Remarks

H.E. Haris Lalacos, Ambassador of Greece to the United States

GREECE, EUROPE & THE GLOBAL ECONOMY
8:00 AM – 8:40 AM

PANEL DISCUSSION

Current State & Outlook of the European & Greek Economy

Moderator:

Mr. John Koudounis, CEO – Calamos Investments
Panelists:
Mr. Declan Costello, Director – European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European Stability Mechanism
Mr. Francesco Drudi, Directorate General Economics – European Central Bank
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Economist Bank of America Merrill Lynch
Economist Deutsche Bank
Economist Goldman Sachs

THE GOVERNMENT PERSPECTIVE
8:40 am – 8:50 am

The Prime Minister’s Message :

“A New Era of Opportunity for Greece”(VIA WEBCAST)
Republic
8:50 am – 9:15 am
Keynote Speaker

H.E. Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic

Greek Government Economic Policy & Objectives; The Greek Privatization Program

Hon. George Chouliarakis, Alternate Minister of Finance -Hellenic Republic
9:15 am – 9:30 am
Reforming the Greek Tax System – Key Aspects of the Tax Framework in Greece
Mr.
George Pitsilis, Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue – Ministry of Finance of the Hellenic
Republic

SECTOR PANELS –
OPPORTUNITIES & CHALLENGES
9:30 am – 10:15 am

PANEL DISCUSSION

Funding Strategies for Greek Corporates in the Global Capital Markets

Moderator:

Mr. Apostolos Gkoutzinis, Partner, Head of European Capital Markets – Shearman & Sterling (London) LLP
Panelists:
Mr. Antonios Kerastaris, Group CEO – Intralot
Mr. Andreas Shiamishis, Chief Financial Officer & Executive Member of the Board of Directors – Hellenic Petroleum
SA
Mr. George Linatsas, Managing Director & Founding Partner – Axia Ventures Group
Mr. Paul Simkin, Managing Director, Co-Head European Loans and Leverage Finance – Citi
Mr. Nishan Srinivasan, Managing Director, Leveraged Finance – Credit Suisse
Mr. Nicholas Exarchos, Head of Corporate Finance, Greece and Cyprus – Deutsche Bank
UBS

10:15 am – 10:55 am PANEL DISCUSSION
Seeking Growth – Funding Mechanisms for Investments in Greece

Keynote Remarks

Mr. Alexis Charitsis, Alternate Minister of Economy and Development – Hellenic Republic
Moderator:
Mr. Christos Megalou, CEO – Tite Capital Limited
Panelists:
Mr. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer for Greece – Citi International Ltd
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Mrs. Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division – European Investment Bank
Mr. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood – European Investment Fund
Mrs. Andrea Engel, Country Manager – International Finance Corporation (IFC)

10:55 am – 11:45 am
PANEL DISCUSSION:
MOVING FORWARD – INVESTING
FOR GROWTH: A ROUNDTABLE
DISCUSSION OF PRIVATE SECTOR
BUSINESS LEADERS

Moderator:

Ms. Virginia Murray, Partner – Watson Farley & Williams
Panelists:
Mr. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer – Calamos Investments
Mr. John Catsimatidis, Chairman & CEO – Red Apple Group
Mr. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO – Metropoulos & Company
Mr. Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner – KPS Capital Partners, LP
Mr. Theodore Fessas, Chairman – Quest Holdings SA, Chairman – SEV Hellenic Federation of Enterprises
Mr. Anastasios Kallitsantsis, Chairman – Ellaktor
Mr. Evangelos Mytilineos, CEO – Mytilineos Holdings (TBC)

11:45 am – 12:25 pm PANEL DISCUSSION
Real Estate Investing

Panelists:

Mr. George Chryssikos, CEO – Grivalia Properties
Mr. Aristotelis Karytinos, CEO – NBG Pangaea REIC
Mr. Aristotle P. Halikias, President – Intercontinental Real Estate & Development
Mr. Odysseas Athanassiou, CEO – Lamda Development

12:25 pm – 1:10 pm

PANEL DISCUSSION

Investment Opportunities in Tourism & Hospitality

Keynote Remarks

Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic
Panelists:
Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism -Hellenic Republic
Mr. Eftichios Vassilakis, Vice Chairman – Aegean Airlines & Olympic Air
Mr. Achilles Constantakopoulos, Chairman – TEMES SA
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Mr. Spyros Spyropoulos, Managing Director – Oaktree

LUNCH & KEYNOTE ADDRESS
1:15 PM – 2:30 PM
Luncheon
Welcome Remarks by
Mr. Stefan Jekel, Head of International Client Services – New York Stock Exchange
Introductory Remarks by:
Mr. Jay Collins
Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi
Keynote Address by: Hon. George Stathakis
Minister of Environment and Energy – Hellenic Republic
AFTERNOON SESSIONS
2:40 pm – 3:20 pm

PANEL DISCUSSION

Putting Greece On The Global Investment Agenda – The International Investor Perspective Moderator:
Mr. Constantine Karides, Partner – Reed Smith
Panelists:
Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner – BC Partners
Mr. Dean Dakolias, Co-Chief Investment Officer – Fortress Investment Group (TBC)
Mr. Wilbur L. Ross, Chairman and Chief Strategy Officer – WL Ross & Co.
Mr. William Charles Vrattos, Partner & Portfolio Manager – York Capital
Mr. George Logothetis, Chairman & CEO – The Libra Group (TBC)
3:20 pm – 3:40 pm
Investment & Business Opportunities in Greece
McKinsey & Company Greece
3:40 pm – 4:10 pm

PANEL DISCUSSION
Energy Sector: Trends, Developments & Outlook

Moderator:

Ms. Rania Ekaterinari, Partner – EY
Panelists:
Mr. Manolis Panagiotakis, Chairman & CEO – Public Power Corporation S.A.
Mr. Grigoris Stergioulis, Chairman & CEO -Hellenic Petroleum SA
Mr. Ian Bradshaw, Managing Director – Trans Adriatic Pipeline (TBC)

4:10 pm – 4:50 pm

PANEL DISCUSSION

Greek Banking: Strategy for the Future & Outlook

Moderator:

Mr. George Tsopelas, Senior Partner –
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Mr. Panos Papazoglou, Country Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader – EY
Panelists:
Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman – Eurobank Ergasias SA & Emeritus Professor – University of Piraeus, Greece
Mr. Leonidas Fragkiadakis, CEO – National Bank of Greece
Mr. George Michelis, Chairman – Hellenic Financial Stability Fund
Mr. David Vaillant, Managing Director – BNP Paribas
Mr. Julien Petit, Managing Director – Goldman Sachs
Mr. Stefanos Papapanagiotou, Country Head, Greece & Cyprus, Head of Nordic Investment Banking – UBS AG
4:50 pm – 5:40 pm

PANEL DISCUSSION

Non-Performing Loans & Loan Restructuring as a Growth Opportunity

Moderator:

Mr. Alexander Dovles, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
Panelists:
Mr. Theodore Athanassopoulos, Head of Wholesale NLP Management – Alpha Bank
Mr. Constantinos Vossikas, AGM for Corporate Special Assets, National Bank of Greece
Mr. Spyros Papaspyrou, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio – Piraeus Bank
Mr. Costas Karagiannis, Operating Partner – Apollo Management International
Mr. Paschalis Bouchoris, Managing Director -BlackRock
Mr. Luigi Rizzo, Managing Director, Head of EMEA M&A – Bank of America Merrill Lynch
Mr. Alex Pretzner, Managing Director – Citi
Mr. Armando Rubio Álvarez, Managing Director, Head of Financial Institutions Group South Europe- Credit Suisse

10th ANNUAL GLOBAL SHIPPING MARKETS ROUNDTABLE
5:40 pm – 6:20 pm

PANEL DISCUSSION

The Global Commodity, Energy & Shipping Markets Moderator:
Ms. Christa Volpicelli, Managing Director – Citi
Panelists:
Mr. Nikos Tsakos, President – Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)
Mr. Ted Petrone, Director – Navios Acquisition Corp. (NYSE:NNA)
Mr. John Lycouris, CEO – Dorian LPG (NYSE: LPG)
Mr. Tasos Aslidis, Chief Financial Officer – Euroseas Ltd (NASDAQ: ESEA)
6:20 pm – 7:00 pm
COCKTAIL RECEPTION
PARALLEL SESSIONS (2nd Floor)
12:00 pm – 1:00 pm Greek Mid & Small Cap Sector Private Equity & Venture Capital Investing Opportunities
Introductory Presentation:
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Mr. Takis Solomos, Co-Founder – First Athens Corporate Finance
Mr. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood – European Investment Fund
Mr. Jimmy Athanasopoulos, Head of Social Responsibility – The Libra Group
Mr. Panagiotis Staboulidis, Project Manager – Megas Yeeros Group
Mr. Dimitris Giannakopoulos, CEO – White Key Villas
Mr. Thomas Papakonstantinou, CEO – Artemis ITS SA
MLS
Mr. Manos Sifakis, President & CEO – Customedialabs Inc – Momencio
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Gov't to sound out next US
administration at NY event
BY ILIAS BELLOS

Kathimerini
The 18th annual Greek Investor Forum

takes place on December 12
at the Metropolitan Club of New
York organized by Capital Link in
association with the New York
Stock Exchange Guest of honor at
the event will be Wilbur Ross senior
financial adviser to the new
president and future secretary of
commerce
A sizable section of Greece's cabinet
will be attending the event
Economy Minister Dimitris
Papadimitriou his alternate
Alexandras Haritsis Alternate
Minister Giorgos Hou
liarakis Energy Minister Giorgos
Stathakis and Tourism Minister
Elena Kountoura
Besides Ross a considerable
number of US economic and
community members
will also be present Among the foreign
investment banks expected
to participate through the presence
of their officials will be Goldman
Sachs Deutsche Bank BNP
including

Finance

investment

Paribas CM UBS Credit Suisse and

Bank of America Merrill Lynch
Furthermore representatives of
several foreign investment funds
either involved in investments in
Greece or interested in participating
in the management of nonper
forming loans will be at the
Club on December 12
Metropolitan

among them Apollo Management
International BlackRock Fortress
Investment Group York Capital
Oaktree Capital and of course WL
Ross

Co

Interestingly Capital Link will
hold a dinner in honor of Ross on
the evening ofDecember 1 2 at the
New York Yacht Club The organizers
will honor 78-year-old Ross
one of the main shareholders of
Athens-listed lenders Eurobank
and Bank of Cyprus for his
contribution to Greece
At the same forum last year
Ross had openly asked Athens to
rapidly implement the entire
bailout agreement to strengthen
exceptional

investment expenditure to liberalize
the labor market to introduce
measures to bolster exports and
tourism among other things
Besides Greek entrepreneurs
and banks the forum will also be
attended by the European Central
Bank coordinator for Greece
Francesco Drudi European Commission
mission chief for Greece
Declan Costello the head of strategy
of the European Stability
Mechanism Nicola Giammarioli
and representatives of the European
Bank for Reconstruction and
Development the European
Fund and the European
Investment Bank
Investment
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FOCUS

FRIDAY, DECEMBER 9, 2016

K AT H I M E R I N I

BY FOTINI RANTSIOU *

A Syrian man cooks outside his tent at the Ritsona refugee camp, north of
Athens, which is home to some 600 people, mostly families with small children.
<
<
<
<
<
<

The Greek government
does not possess the
human resources needed
and shows slow reflexes
back. Furthermore, most volunteers
come from abroad and ignore the
context and reality of Greece (including political and geographic) and are
often at odds with local populations.
UNHCR declared a Level 2 emergency internally for the response to
the refugee influx in Greece in 2015.
This meant the huge expansion of a
previously very small office during
2015. According to UNHCR’s monthly Greece factsheet, in May 2016
there were 122 international staff,

the majority on emergency deployment, and 329 national staff, including in support of authorities. As of
October 30 there were 83 international staff, only one of whom was
on mission, and 273 national staff.
Such a turnover of staff on mission
does not bode well for institutional
memory and good coordination of
the refugee response.
There is a widespread perception
in government circles that UNHCR
and international NGOs are not used
to working in countries where there
is state administration and that policies and modi operandi used in failed
states or countries in complex emergencies and conflict are also implemented in Greece. The lack of trust
between government and humanitarians is palpable, and the situation

AFPTV correspondent Will Vassilopoulos on Wednesday won an award for
his coverage of the migrant crisis in
his native Greece, from Britain’s Rory
Peck Trust, which supports freelancers globally.
Greek Canadian Vassilopoulos was
awarded the Rory Peck Award for
news for his footage of migrants and
refugees arriving in Greece after crossing the Aegean Sea from Turkey.
Filming between October 2015 and
March this year, he followed the new
arrivals’ journey from the island of
Lesvos to the makeshift Idomeni camp
on Greece’s northern border with the
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM).
Vassilopoulos’s footage there covers
demonstrations by those at the border
and an attempt by hundreds of migrants to cross a river to reach FYROM.
Collecting the award at the British
Film Institute on London’s Southbank,
Vassilopoulos said it had been “very
challenging” covering the crisis.
“There is an emotional toll for all of
us in the field. It hurts you really hard
when it happen at home,” he said.
“My intentions were always to film
with utmost respect for migrants, and
to film them with dignity.”
Judges said Vassilopoulos’s work
stood out for his long sequences and
his eye for detail.
“It brought the humanity of it home

is not going to improve unless this
is addressed.
At this point in time, we need to
separate advocacy from protection
and response. Daily reminders in the
media to the government of their responsibilities and the conditions in
camp A or B, or the situation of unaccompanied minors have lost their
value. The UN and NGOs need to respond to those well-known needs of
the refugees, in collaboration with
the government, offering their expertise and the government needs
to be open about their needs. The
country is not in conflict, where humanitarian principles impede closeness to the state. This is not a failed
state where there is no interlocutor
to bounce ideas off. Funding is not
a problem, security only becomes an
issue at the micro level because of
the living conditions and uncertainty
over the future, the climate is favorable, travel is easy, daily life for humanitarian workers couldn’t be better, the number of refugees is manageable. The only real obstacle is the
blame game.
For example, UNHCR can offer
site management to build the capacity of government staff over a
fixed period of time, the government should be part of the planning for the 2017 humanitarian response plan, and, in a collaborative
effort, registration should be carried out at accommodation sites to
have a clear picture of who remains
and what their needs are.
At the end of the day, better collaboration and coordination can
work miracles to quickly respond to
a situation that shouldn’t be called
a “crisis” and involves a mere 60,000
refugees and migrants.

* Fotini Rantsiou has 20 years of humanitarian experience around the world with the
UN. Currently on leave from the UN Office
for the Coordination of Humanitarian Assistance (OCHA), she advises and reports on
the refugee crisis in her native Greece. She
is based on Lesvos. See the latest tweets
from Rantsiou @FotiniRantsiou.

so much. It’s difficult to do something
exceptional when everyone is shooting it, however tragic and important
the story is, and Will really managed
that,” the judges said on the Rory Peck
Awards website.
Also short-listed for the news award
was AFPTV journalist Nabil Hassan,
for his work in Yemen covering fighting between Shiite Houthi rebels and
government forces.
AFPTV has won the news category
for three consecutive years, last year
with journalist Zein Al-Rifai taking the
prize for his coverage of the everyday
lives of people in the rebel-held areas
of Aleppo in Syria.
This year’s news features prize was
awarded to journalist Marco Salustro,
for footage published by Vice News of
an unofficial detention camp in
Tripoli, the Libyan capital, where he
witnessed the abuse of migrants.
Marcel Mettelsiefen picked up the
current affairs award for his coverage
of three young sisters and their brother after their father was captured by
the Islamic State group in Syria.
The Rory Peck Awards were
launched in 1995 by the trust, set up
in memory of freelance journalist Rory
Peck who was killed in Moscow in
1993. The awards recognize the best
freelance news cameramen and camerawomen around the world.
(AFP)

BEN STANSALL/AFP

PETROS GIANNAKOURIS/AP

Conditions in Greek refugee camps
have been widely criticized but, given the funding being received by the
United Nations and nongovernmental organizations as well as the Greek
government, there is no justification
for the delays in addressing these
problems.
Despite its interest in having a
clear view and control over the response to the crisis so as to avoid
gaps and overlaps, and recognizing
its responsibility as the lead player
in the crisis’s management, the
Greek government does not possess
the human resources needed and
shows slow reflexes when offers for
secondments are made.
The legal framework and existing
structures are not in the position to
register, coordinate, monitor and
evaluate the multitude of actors and
their work in the refugee response.
For example, the hot spot in Moria,
Lesvos, serves as a registration center, accommodation, and a place of
custody for unaccompanied minors
and detention for criminals. All have
one thing in common: They are waiting for their asylum cases to be
processed. There is not a single coordinator for the camp, but rather
responsibilities are fragmented between the Reception and Identification Service, the Asylum Service (including EASO), Police (including
FRONTEX), the Army (infrastructure
works) and an array of NGOs loosely
coordinated by UNHCR.
The system of implementing partners adds layers of administrative
costs. There are too many coordinators and funders and too few hands
on deck. Local NGOs are becoming
overwhelmed by the demand for implementing partnerships, many
pushed to expand at an unsustainable rate.
The lack of coordination and appropriate services leaves gaps which
are often filled by volunteers, who
are usually not experts in any field,
are not accountable and are able to
raise funds on their own – and fast
– online without having to report
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Greek-Canadian journalist wins
UK award for migrant coverage

Refugee response in Greece: A flawed system
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Will Vassilopoulos won the Rory Peck Award for news for his footage of migrants
and refugees arriving in Greece after crossing the Aegean Sea from Turkey.
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Capital Link’s Greek Day at NYSE
Associations, Banking, Conferences, Seminars, Forums, Energy, Environment, Markets, News, Stock Markets, Story of the Week — By admin on
December 13, 2016 at 5:54 PM

NYSE in full colours
Within the context of the 18th Annual Capital Link Invest in Greece Forum the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece entitled “Greek Day at NYSE”.
On Tuesday (today), December 13th, 2016, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official reception in
honor of the Greek Delegation, Greek companies listed on the New York Stock Exchange and companies that
participated in the Forum.
The New York Stock Exchange (NYSE) flew the Greek flag on Wall Street and issued special commemorative
medals to honor the members of the Greek Delegation.
Viewers can log herebelow and listen to this very special video:
http://forums.capitallink.com/greece/2016/opening_bell.html
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From the opening ceremony*
This year’s “Greek Day at NYSE” featured Greek Government Officials and executives representing companies
listed in the US stock markets as well as companies that participated at the 18th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum, which held in great success the previous day.
Hon. George Stathakis, Minister of Environment and Energy of the Hellenic Republic, rang “The Opening Bell”,
starting the trading session on Tuesday, December 13th 2016. New York Stock Exchange Representative was Mrs.
Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
The participants of the “Opening Bell” ceremony included from the Government Delegation: Hon. George Stathakis,
Minister of Environment and Energy, Hon. Alexis Charitsis, Alternate Minister of Economy and Development,
Mr. George Pitsilis, Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue – Ministry of Finance, Mr.
Eric Tourret, Deputy CEO, Hellenic Financial Stability Fund, H.E. Haris Lalacos, Ambassador of Greece to the
United States, Dr. Constantine Koutras, Consul General of Greece in New York and Mr. Manos Koubarakis,
Consul of Greece in New York.

US Listed Companies: Aegean Marine Petroleum (NYSE: ANW) –
Danaos Corporation (NYSE: DAC) – Dorian LPG (NYSE:LPG) – Eldorado Gold Corporation – Euroseas Ltd.
(NASDAQ:ESEA) – Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers – Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
Finally participated the below listed and non-listed Companies and Associations: A.S. Papadimitriou & Partners Law
Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management International *Artemis ITS SA
*Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit Suisse * Dolphin Capital Partners *
ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and Development *First Athens S.A. *
Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic Petroleum SA * Intercontinental Real
Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm * Lamda Development * Megas
Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of Greece * NBG Pangaea REIC *
Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith * SEV Hellenic Federation of
Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP * Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson
Farley & Williams * White Key Villas and finally Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link and Mrs. Olga
Bornozi Managing Director of Capital Link.
* caption from the picture on the opening ceremony: FIRST ROW-FROM LEFT TO THE RIGHT: Mr. Christos
Megalou, CEO – Tite Capital Limited, Mrs. Christina Nicholas,Navios Maritime, Mr. Nicolas Bornozis, President &
CEO – Capital Link, Inc., Hon. George Stathakis, Minister of Environment and Energy – Hellenic Republic, Mrs. Stacey
Cunningham, COO, New York Stock Exchange, Mr. Myles Itkin, Board Member, Danaos Corporation, Mrs. Olga
Bornozi, Managing Director, Capital Link, Mr. Eduardo Moura, Vice-President and General Manager, Greece, Eldorado
Gold Corporation – SECOND ROW- FROM LEFT TO THE RIGHT: Mr. Alexis Charitsis, Alternate Minister of
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Economy and Development – Hellenic Republic, Dr. Konstantinos Koutras, Consul General of Greece, Mr. George
Pitsilis, Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue – Ministry of Finance of the Hellenic Republic,
H.E. Haris Lalacos, Ambassador of Greece to the United States, Mr. Constantinos Vossikas, AGM for Corporate Special
Assets, National Bank of Greece
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18th Capital Link Forum: Investors See Better Climate and Opportunities in Greece but Still
Reluctant
New York.- The investment opportunities in Greece were explored during the 18th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum that took place in New York, on Monday, December 12. The Forum was organized in cooperation with the New
York Stock Exchange, seven global investment banks (Citicorp, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS), the Greek Investment Bank Axia Ventures Group and EY.
The conference concluded with an official dinner in honor of Mr. W. Ross, Secretary of Commerce Appointee. It
should also be noted that as a sign of support of the American government to Greece, the conference was attended
by the Senior Desk Officer of the US Department of Commerce Mr. Ryan Barnes, to strengthen the bilateral economic
and trade relations between the two countries.
Prominent Greek American businessmen and investors that spoke at the conference noticed a better climate in
Greece this year, but they were very cautious to make investments at this time.
George Logothetis of Libra Group suggested instead of presenting Greece as a country in deep economic crisis, we
should send a message focusing in the opportunities existing there for investments.
: “With Greece successfully concluding the first review, it is our hope that investor confidence will continue to grow.
While the past year has been challenging, we at the Libra Group remain fully committed to Greece both through our
business investments and social programs, and are confident the second review will be concluded shortly”, Logothetis
said.
John Calamos Senior, founder of John P. Calamos Investment suggested that what he wants to see is how much the
private sector increases versus the public sector.
“From the things I hear this are getting better. Two years ago I was discouraged”.
His company is considering investing in the real estate, according to the president John Koudounis.
John Catsimatidis, president of the Red Apple Group pointed out that now the EU and the Germans have a big thing
to say about how Greece goes forward.
“That has to be straighten out permanently. Putting money to Greece without knowing if there is going to be a default
ort not for smart people”.
He also mentioned that Real Estate offers good opportunities, but investors have to be sure that a big increase in
Real Estate taxes won’t take place. Finally, he suggested a debt forgiveness.
“Investors need to be satisfied and EU should make commitments”, Catsimatidis said.
Michael Psaros of KPS Capital Partners, that owns facilities in almost 100 countries, pointed out that although people
know that he is the proudest Greek American, “ mother country may not like what he had to say.”
“Greece has to understand that the capital global market is remarkably efficient. Greece is competing with all fifty
states in the U.S. and all the countries of the world to attract foreign direct investment that is looking for the best
return. The A and Ω is the business climate. It is inconceivable to invest a dollar with this government in power.
Capitalism has lifted a billion people out of poverty in China and India in the last 20 years. It’s not perfect but it is the
only system that works. Greece needs a government like in Portugal and Poland that is pro business and pro
capitalists that encourages you to come and make profit.
Greece has an enormous amount of brilliant and motivated professional people. It’s this people that Greek
government has to put to work.”
On the debt he suggested that either Troika agrees to forgive the debt or the country defaults on the debt.
THE FORUM
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 while this year they had the opportunity to be
informed regarding Greece from:
85 high – level speakers who addressed to
1300 delegates who attended the forum
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150 one-to-one meetings with listed and non- listed companies
Separate meetings for the Greek Economy Ministers with Group of Institutional investors (funds) which are
interested in investing in Greece
Separate meetings for the Greek Tourism Minister
At the same time all the attendees had the opportunity for networking while various parallel events were taking
place at the Forum
Greek Ministers of Economy and Development Dimitris Papadimitriou, Enviroment and Energy George Stathakis,
Tourism Elena Kountoura and Alternate Minister of Economy Alexis Haritsis attended and spoke at the forum, while
Prime Minister Alexis Tsipras send a video message.
Prime Minister Alexis Tsipras reiterated his invitation to business leaders to invest in Greece during the 18th Annual
Capital Link forum: Invest in Greece” held in New York, saying the country has turned a corner and is exceeding its
economic targets.
“Greece is being reborn. You should choose to be part of this rebirth. You can only benefit from this choice,” Tsipras
said in a message delivered through a webcast, aimed at presenting the new prospects that have opened up for the
Greek economy.
“I am certain that those who attempted it have not regretted it today, because during 2016, our economy regained its
positive growth dynamic, outperformed its fiscal targets and implemented a series of structural reforms which boosted
its competitiveness and promote a stable, investor-friendly environment,” he said.
Tsipras went on to present the forecasts for the Greek economy, saying it is expected to grow 2.7 percent in 2017
and 3.1 percent in 2018. “In recognition of our efforts, the recent Eurogroup of December 5 decided to implement the
short-term measures for debt relief, in line with the agreement last May, and is expected to access the markets in
2017,” he said.
“Therefore, this year I renew my invitation towards you.”
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 after years of recession and painful but necessary reforms, Greece is about to reenter a growth phase as of 2017
and thus attracting more foreign investments is a critical factor that can sustain and accelerate such a recovery.
To this effect, it is important to keep the momentum pushing ahead with restructuring, reforms and privatizations
which the international investment community expects and deems as necessary in order to expand its involvement
with Greece. Greece’s unique competitive advantages can be particularly attractive to investors once the country
reenters a new phase of growth and stability.
Dimitri Papadimitriou, Minister of Economy and Development of the Hellenic Republic emphasized the significant
economic and geopolitical role of Greece for Europe and the United States, detail the considerable progress and
improvement the Greek economy has achieved eliminating any talk about a possible bankruptcy and “Grexit,” as well
as analyze the future growth prospects and unparalleled opportunities for domestic and foreign investors, and
especially for the Greek-American investors.
Potential investors will be able to evaluate the current economic conditions and compelling investment opportunities,
based on the latest developments regarding the second progress review of the financial assistance program; the
country’s prospects of its sovereign debt restructuring; the eligibility of its participation in the ECB’s quantitative
easing program; its ultimate return to the international financial markets; the privatization program dynamics; the
availability of new financing tools for investment and the management of non-performing loans (NPLs).
Emphasis was given to the highly competitive economic sectors promising strong growth dynamics and outwardlooking orientation in concert with the Greek government’s new economic production model.
Finally, he delineated the SYRIZA-ANEL government’s commitment to pursue a viable debt repayment plan through
inclusive and environmentally balanced growth program based on entrepreneurship, innovation and high value-added
technologies within the eurosystem rules and with respect of the democratic institutions of Europe. Enterprise Greece
is a central pillar of the Ministry of Economy and Development involved in attracting foreign investment. It acts as an
organization that supports foreign investors in developing entrepreneurial activity in Greece and contributes to the
elimination of bureaucratic burdens by providing vital information for the promotion of the country as an attractive
investment destination underscoring the key sectors in which the country offers a highly competitive advantage, such
as tourism, energy, information and communications technology (ICT), life sciences, food and agriculture, logistics.
Last but not least, Enterprise Greece aims at promoting Greek products and services to the global marketplace, while
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supporting Greek enterprises in reaching new markets and finding new business partners improving their
competitiveness. In this context, it designs and implements integrated and target-specific action plans comprising of
international expositions and trade shows, unified sector-based programs and promoting outreach activities”.
The Luncheon Keynote Speaker was George Stathakis, Minister of Environment and Energy, who stated: “Greek
economy stands on the crossroads. Recent macroeconomic data support the optimistic projections for the GDP, while
the implementation of short-term measures on Greek debt and the inclusion of Greek bonds in ECB’s quantitative
easing program guarantee further improvement of financing conditions and reduction of political and economic risk
associated to Greece. At this juncture the Greek economy offers important investment opportunities, exploiting
important comparative advantages such as human capital and geopolitical positioning. Infrastructure, the energy and
the environment sector provide investment opportunities of particular interest. In an international environment of low
(or even negative) yield, Greek recovery provides investors the combination they are looking for: high yield – low risk”.
George Stathakis was introduced by Mr. Michael M. Roberts, Managing Director & Global Head, Corporate Banking&
Lending, Corporate & Investment Banking &Chief Lending Officer of Citibank, N.A, which has been the Lead Sponsor
of the Annual Capital Link Invest in Greece forum for eight years in a row.
The Luncheon Welcome Remarks were made by Mr. Stefan Jekel, Head of International Listings, of the New York
Stock Exchange.
Tourism Minister Elena Kountoura called on U.S. and international business representatives to invest in the Greek
tourism sector.
She also referred to the upward trend of the Greek tourism in the period 2015-2016 and the positive outlook for 2017.
She stressed that the implementation of the national tourism policy and the closer cooperation between the public and
private sector have created the conditions for an increase in tourist arrivals and attraction of investments in the
sector.
She referred to the government’s support to investments and the interventions of the Tourism Ministry over the last
two years for the removal of bureaucratic barriers, the simplification of licensing procedures and operation of tourism
enterprises and the encouragement of new investment projects.
The minister held meetings with representatives of tour operators to strengthen tourist packages in 2017 as well as
the direct flights from the US to Greece, following the increase of the 2016 flights in the summer season.
She had private meetings with film industry operators to attract new film productions in Greece as well as with
American universities institutions and educational institutions to organize educational trips and holidays in Greek
destinations.
Alternate Minister of Economy and Development Alexis Charitsis said that after a long period of recession and
stagnation, the Greek economy is well on its way to recovery.
“Compared to the last six years, macroeconomic prospects are favorable now more than ever, in particular after the
recent agreement on short-term debt relief measures. With both economic and political risks minimized, the path is
now open to the Greek economy to exploit its considerable strengths and advantages, above all its human capital and
its strategic geographical position. Our government’s efforts focus on setting up an operational business environment
able to sustain high-yield operations, as well as encourage the creation and development of dynamic SME’s. On the
one hand, private investors can make use of important public financing instruments: namely EU Structural Funds, the
New Investment Law, innovative instruments such as the Fund of Funds that we are creating in collaboration with the
EIF. On the other hand, our government pursues an integrated reform agenda, aiming at the reduction of bureaucracy,
at the simplification and acceleration of processes, as well as at transparency and efficiency. Dialogue with the
investment community is now becoming more substantial than it has ever been in recent years”.
OTHER SPEAKERS
Eurobank chairman Nikolaos Karamouzis focused on the improvement of the conditions in the Greek banking system
as well as on the challenges they have to address during a speech at the investing forum Capital Link in New York on
Wednesday.
He underlined that in 2016 Greek banks returned to profitability after six years of losses and that progress has been
achieved in improving liquidity, in the number of non-performing loans and in cost rationalisation.
Referring to the challenges they face, he focused on the slow rate of deposits recovery and on the reduction of the
reserve of non-performing exposures (NPEs) which total 106 billion euros and require, as he claimed, an effective
management of the inventory provisions and guarantees by offering to clients sustainable long-term solutions.
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Karamouzis also said that the banks’ full access to the markets, the significant recovery of deposits and a speedy
return to normality are linked, in general, with the improvement of the macroeconomic and political environment and of
course with the full restoration of market confidence and the credibility of economic policies – factors that can’t be
controlled by the banks.
The Ambassador of Greece to the USA, Haris Lalacos provided the opening remarks to the Forum and mentioned:
“Over the past seven years, Greece and the Greek people have gone through remarkable and unprecedented
economic adjustment efforts. What is now of paramount importance is to initiate negotiations on the issue of the
Greek public debt sustainability, in order to reduce investment risk and make the Greek economy more attractive to
the markets. According to the European Commission’s Forecast, economic recovery is expected to return strongly in
Greece during 2017, with growth at 2.7%, while investment is also expected to take off. At the same time, longstanding strategic assets of Greece render the country an investment-friendly destination: Greece is a commercial
hub connecting the economies of three continents and an emerging energy hub with a great potential for investment in
renewables; an international shipping powerhouse and a maritime nation by tradition; home to unparalleled natural
beauty and a unique cultural heritage; with a rising tourism industry and a health food sector at the forefront of rapid
international expansion. Last but not least, Greece is endowed with a highly skilled and educated human capital,
notably in the fields of innovation, pharmaceuticals and IT. In this light, the 18th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum provides an excellent opportunity to highlight the great investment potential in Greece”.
The Forum was supported by the Consulate General of Greece in New York and represented by the Consul General,
Dr. Konstantinos Koutras, who stated: “Greece, during the last eight years, has been going through a period of
economic recession of unprecedented proportions, both in terms of duration and intensity.
Although significant challenges lie ahead, it is an undisputed fact that the country is currently parting from illestablished practices and mentalities of the past, by implementing far-reaching, socially painful, but indispensable
reforms that usher in a new era of sustainable economic growth. We strongly believe that by implementing the
necessary reforms, Greece can distinguish itself as a favorable and much-promising foreign investments destination
in sectors such as tourism, energy, IT technology e.t.c.
As a major step to this direction, the new “Investment Law” adopted in June 2016 provides potential investors with
significant incentives aiming to create a stable, favorable investment environment and simplifies beaurocratic and
licensing procedures. In this context, we believe that the “18th Capital Link Forum” constitutes an excellent
opportunity to demonstrate Greece’s competitive advantages towards attracting potential investments from the United
States and not only”.
HONORING WILBUR ROSS
On Monday December 12, 2016, at the conclusion of the Capital Link’s Forum and after an Official Dinner, the “2016
Hellenic Capital Link Leadership Award” was presented to Mr. Wilbur L. Ross, Chairman and Chief Strategy Officer of
WL Ross & Co, for his outstanding commitment and contribution to Greece. Mr. Wilbur Ross has been a significant
and long term investor in Greece and has provided valuable thought leadership on how to put the economy back on a
growth path.
The welcome greeting was made by Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link. Mr. Panos Papazoglou, Country
Managing Partner in Greece – Central and South East Europe Accounts Leader of EY and Mr. Joseph R. Ficalora,
President & CEO of New York Community Bancorp, Inc., parent of Atlantic Bank of New York, made the introductory
remarks.
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Minister G. Stathakis: New Challenges In Energy For Greece
Justine Frangouli- Argyris/ Huffington post
Greece’s Εnergy and Environment Minister, Giorgos Stathakis, was in New York recently in order to present
investment opportunities in his country’s energy sector during his participation in the “Capital Link: Invest in Greece“
forum.
Stathakis’ New York visit was part of a 10-day tour that also included stops in Rome, Brussels and Jerusalem with
the aim of these international forays being to create the conditions promoting Greece as an energy hub in the region
by attracting interest in its environmental and energy infrastructure.
During his stay in New York, Minister Stathakis had the chance to answer some poignant questions concerning his
ministry and about Greece’s challenges in the field of energy. At the same time, he was able to demonstrate his
optimism with respect to Greece’s financial recovery.
Mr. Stathakis, as newly appointed minister of energy and the environment, normally two diametrically
opposed departments, how do you perceive yourself combining the two roles?
“Although the two sectors may be contradictory in many respects, still Greece is already committed in applying both
the Paris Agreement on Climate Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Such commitments
indicate that a lot has to be done in our energy model, both in terms of production and in terms of consumption, which
opens up space for significant investments in energy saving, renewable energy and the cyclical economy.
On top of this, Greece is an environmentally sensitive area, with almost 30% of its land belonging to the “natura”
regime, which is the European framework for the highest environmental protection. So this ministry combines
environment, spatial planning and energy and in many respects it comes to combine three major areas of a
sustainable approach to development.”
Where have the major gains come from over the last decade? From wind, solar or electric power generated
from renewable sources?
“Already there is significant progress in terms of energy production. The Energy Union 2020 is asking member-states
to have 20% of energy requirements from renewable sources in 2020. In 2015 more than 24% of our energy
production came from renewable sources and big hydroelectric plants. Actually in 2015 renewable sources produced
energy of 13.84 TWh or almost the one fourth of consumption, which totals to 56.7 TWh. In mainland Greece, there
are 17 large hydroelectric plants with a potential production power 3173 MW, while an additional 4594 MW comes from
other renewable sources (1775 MW wind, 2444 MW solar, 223.5 MW small hydro plants, 51.6 MW bioenergy). On the
islands potential production power is 483 MW, which is mainly wind (322.7 MW) and solar (160 MW).”
Have the difficulties regarding state subsidies for solar power been overcome?
“During last summer we adopted a new institutional framework, following corresponding EU directives. From 1.1.2017
subsidies will be determined through special auctions. On Monday actually happened the first, test auction, about
solar production of 40MW, which proved to be a success. We also plan public tender for new projects in solar power,
producing more than 1,5GW.”
One of your first acts as Minister was to unblock the construction study for the enrichment facility at Skouries,
something which your predecessor staunchly refused to do. What does the future hold for this controversial project
and how important is it to Greece’s economic recovery?
“Regarding any foreign direct investment, the government is committed to safeguarding the legitimacy of activities,
implementing decisions by judicial institutions, such as the State Council, and applying rules and contractual
obligations. This obviously applies also to the case of Skouries. The decision you are referring to was an approval of
a part of the licensing process that there was in full agreement with the ministry. On no account should it be
understood as a change of course, concerning other decisions of the Ministry which concern the specific requirements
that this investment has to meet in terms of environmental rules.”
What is your view on the often discussed potential for oil exploration in Greece? Should a country like yours,
with its pristine beaches and coastline, ever undertake such endeavors?
“Greece has already launched two international licensing rounds for offshore hydrocarbons exploration in Western
Greece and South of Crete. Two oilfields have proved very promising and we intend in the near future to re-launch a
third round for the rest 18 fields. The gas field of Prinos is up and running and its overall capacity has skyrocketed to
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129 million barrels. In Katakolo drilling is about to begin in 2018 and production is scheduled in 2019 with a total
capacity of 10 million barrels. Of course environmental protection is our primary concern.
We recently adopted a related EU directive, setting high protective standards for workers and the environment.
Companies involved are well aware of that and they focus on modern, environmental-friendly extraction technologies.
By doing so, they also gain important technological advantage at the international competitive arena.”
Your training and previous ministerial experience is in economics. Tell us, Mr. Minister, has Greece finally
turned the corner?
“According to the latest available data, Greek economy exhibited a surprisingly strong performance during the summer
quarter, confirming the most optimistic forecasts. On the third quarter the Greek GDP grew 1.8% on a yearly basis
and it seems highly probable that it will stay unchanged for the full year or even grow by a small percentage. For 2017
international institutions (i.e. European Commission) forecast a growth rate higher than 2.5%, while in the medium
term Greek economy appears set to achieve an average growth rate close to 3%. It is rather important that growth’s
main driving force is private investment, growing in the third quarter by 12.6%. Moreover, exports are recovering,
increasing by 10.2% in the third quarter.
There is also an encouraging continuous decline of the unemployment rate, which on September was 23.1%, a level
not seen after the spring of 2012. Of course it is still an unacceptably high level; however the decline by almost 5
percentage points during the last 3 years and by 1.2 points during the last 9 months is rather encouraging.”
You continue to be an important member of the team negotiating with Greece’s creditors. Are further
measures in the works as rumors suggest?
“The recent Eurogroup meeting was rather constructive and I believe all sides involved share the strong will to
successfully complete the second review of the Program’s progress, as soon as possible. I am convinced that
everyone will eventually agree that there is neither the need nor the room for any additional austerity measures.”
Is there a potential return to the markets for the country in the foreseeable future?
“Nowadays it is clear to all sides that there is a roadmap for Greece to return to the markets: It includes a successful
second review of Program’s implementation, application of the short term debt-relief measures and a positive Debt
Sustainability Analysis from the ECB, which is required to include Greek bonds in ECB’s Quantitative Easing
program.”
What is the outcome of your recent trip to Israel?
“It was not just Jerusalem. In the past couple of weeks I also travelled to Brussels and Rome, having rather
constructive meetings with my counterparts at Italy, Cyprus, Israel and the EU Commissioner for the Energy Sector.
The clear message I got in those travels was that Greece is becoming integral part of what we can now call SouthEastern Energy Crossroad, which is made out of two Corridors. The first is the Vertical Corridor starting from Greece
and stretching over the Balkans up to the heart of Eastern Europe. The second Corridor is that of Eastern
Mediterranean that will link the European Energy Market straight with the gas fields in the Levant Basin. We intent
foster necessary economic and political environment, so as to attract investors willing to position themselves on that
Crossroad. “
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Capital Link Forum: Why Invest in Greece? Hellenic News (Dec. 19) "Greece is open for business."
That message came across loud and clear, sounded by Dimitri Papadimitriou, Greece's Minister of Economic
Development at the 18th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, an all-day symposium of political and
economic leaders in Manhattan. read more
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Energy Minister G. Stathakis: New challenges in Energy for Greece
By Justine Frangouli-Argyris
Greece’s Εnergy and Environment Minister, Giorgos Stathakis, was in New York recently in order to present
investment opportunities in his country’s energy sector during his participation in the “Capital Link: Invest in Greece“
forum.
Stathakis’ New York visit was part of a 10-day tour that also included stops in Rome, Brussels and Jerusalem with
the aim of these international forays being to create the conditions promoting Greece as an energy hub in the region
by attracting interest in its environmental and energy infrastructure.
During his stay in New York, Minister Stathakis had the chance to answer some poignant questions concerning his
ministry and about Greece’s challenges in the field of energy. At the same time, he was able to demonstrate his
optimism with respect to Greece’s financial recovery.
Mr. Stathakis, as newly appointed minister of energy and the environment, normally two diametrically opposed
departments, how do you perceive yourself combining the two roles?
“Although the two sectors may be contradictory in many respects, still Greece is already committed in applying both
the Paris Agreement on Climate Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Such commitments
indicate that a lot has to be done in our energy model, both in terms of production and in terms of consumption, which
opens up space for significant investments in energy saving, renewable energy and the cyclical economy.
On top of this, Greece is an environmentally sensitive area, with almost 30% of its land belonging to the “natura”
regime, which is the European framework for the highest environmental protection. So this ministry combines
environment, spatial planning and energy and in many respects it comes to combine three major areas of a
sustainable approach to development.”
Where have the major gains come from over the last decade? From wind, solar or electric power generated from
renewable sources?
“Already there is significant progress in terms of energy production. The Energy Union 2020 is asking member-states
to have 20% of energy requirements from renewable sources in 2020. In 2015 more than 24% of our energy
production came from renewable sources and big hydroelectric plants. Actually in 2015 renewable sources produced
energy of 13.84 TWh or almost the one fourth of consumption, which totals to 56.7 TWh. In mainland Greece, there
are 17 large hydroelectric plants with a potential production power 3173 MW, while an additional 4594 MW comes from
other renewable sources (1775 MW wind, 2444 MW solar, 223.5 MW small hydro plants, 51.6 MW bioenergy). On the
islands potential production power is 483 MW, which is mainly wind (322.7 MW) and solar (160 MW).”
Have the difficulties regarding state subsidies for solar power been overcome?
“During last summer we adopted a new institutional framework, following corresponding EU directives. From 1.1.2017
subsidies will be determined through special auctions. On Monday actually happened the first, test auction, about
solar production of 40MW, which proved to be a success. We also plan public tender for new projects in solar power,
producing more than 1,5GW.”
One of your first acts as Minister was to unblock the construction study for the enrichment facility at Skouries,
something which your predecessor staunchly refused to do. What does the future hold for this controversial project
and how important is it to Greece’s economic recovery?
“Regarding any foreign direct investment, the government is committed to safeguarding the legitimacy of activities,
implementing decisions by judicial institutions, such as the State Council, and applying rules and contractual
obligations. This obviously applies also to the case of Skouries. The decision you are referring to was an approval of
a part of the licensing process that there was in full agreement with the ministry. On no account should it be
understood as a change of course, concerning other decisions of the Ministry which concern the specific requirements
that this investment has to meet in terms of environmental rules.”
What is your view on the often discussed potential for oil exploration in Greece? Should a country like yours, with its
pristine beaches and coastline, ever undertake such endeavors?
“Greece has already launched two international licensing rounds for offshore hydrocarbons exploration in Western
Greece and South of Crete. Two oilfields have proved very promising and we intend in the near future to re-launch a
third round for the rest 18 fields. The gas field of Prinos is up and running and its overall capacity has skyrocketed to
129 million barrels. In Katakolo drilling is about to begin in 2018 and production is scheduled in 2019 with a total
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capacity of 10 million barrels. Of course environmental protection is our primary concern.
We recently adopted a related EU directive, setting high protective standards for workers and the environment.
Companies involved are well aware of that and they focus on modern, environmental-friendly extraction technologies.
By doing so, they also gain important technological advantage at the international competitive arena.”
Your training and previous ministerial experience is in economics. Tell us, Mr. Minister, has Greece finally turned the
corner?
“According to the latest available data, Greek economy exhibited a surprisingly strong performance during the summer
quarter, confirming the most optimistic forecasts. On the third quarter the Greek GDP grew 1.8% on a yearly basis
and it seems highly probable that it will stay unchanged for the full year or even grow by a small percentage. For 2017
international institutions (i.e. European Commission) forecast a growth rate higher than 2.5%, while in the medium
term Greek economy appears set to achieve an average growth rate close to 3%. It is rather important that growth’s
main driving force is private investment, growing in the third quarter by 12.6%. Moreover, exports are recovering,
increasing by 10.2% in the third quarter.
There is also an encouraging continuous decline of the unemployment rate, which on September was 23.1%, a level
not seen after the spring of 2012. Of course it is still an unacceptably high level; however the decline by almost 5
percentage points during the last 3 years and by 1.2 points during the last 9 months is rather encouraging.”
You continue to be an important member of the team negotiating with Greece’s creditors. Are further measures in the
works as rumors suggest?
“The recent Eurogroup meeting was rather constructive and I believe all sides involved share the strong will to
successfully complete the second review of the Program’s progress, as soon as possible. I am convinced that
everyone will eventually agree that there is neither the need nor the room for any additional austerity measures.”
Is there a potential return to the markets for the country in the foreseeable future?
“Nowadays it is clear to all sides that there is a roadmap for Greece to return to the markets: It includes a successful
second review of Program’s implementation, application of the short term debt-relief measures and a positive Debt
Sustainability Analysis from the ECB, which is required to include Greek bonds in ECB’s Quantitative Easing
program.”
What is the outcome of your recent trip to Israel?
“It was not just Jerusalem. In the past couple of weeks I also travelled to Brussels and Rome, having rather
constructive meetings with my counterparts at Italy, Cyprus, Israel and the EU Commissioner for the Energy Sector.
The clear message I got in those travels was that Greece is becoming integral part of what we can now call SouthEastern Energy Crossroad, which is made out of two Corridors. The first is the Vertical Corridor starting from Greece
and stretching over the Balkans up to the heart of Eastern Europe. The second Corridor is that of Eastern
Mediterranean that will link the European Energy Market straight with the gas fields in the Levant Basin. We intent
foster necessary economic and political environment, so as to attract investors willing to position themselves on that
Crossroad. “
Source: The Huffington Post
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O EOT σε φόρουµ στη Ν.Υόρκη
TornosNews.gr 06.11.2016 | 17:51

Με απόφαση του γενικού γραµµατέα του ΕΟΤ ∆ηµήτρη Τρυφωνόπουλου εγκρίθηκε η συµµετοχή του Γραφείου
του Οργανισµού στις ΗΠΑ στη διοργάνωση του “18ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, η οποία θα
λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου.
Τα οφέλη για τον ΕΟΤ από την οικονοµική συµµετοχή του έχουν ως εξής:
-Συµµετοχή σε πάνελ συζήτησης και παρουσίαση θέµατος από εκπρόσωπο Υπουργείου Τουρισµού ή ΕΟΤ
-∆ιοργάνωση διµερών συναντήσεων εκπροσώπων Υπουργείου και ΕΟΤ µε ελληνοαµερικανούς επενδυτές
-∆ιοργάνωση συνεντεύξεων µε ΜΜΕ
-Τοποθέτηση του λογοτύπου του ΕΟΤ στο επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (έντυπα, ηλεκτρονικά µέσα,
banners, κλπ.)
-Τοποθέτηση του λογοτύπου ή του ονόµατος του ΕΟΤ στις δηµοσιεύσεις για το συνέδριο, µέσω των media partners
του forum

-Τοποθέτηση του λογοτύπου του ΕΟΤ στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, µε σύνδεσµο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ.
www.visitgreece.gr
-Τοποθέτηση προφίλ του Ε.Ο.Τ., ¼ σελίδας, στο προωθητικό υλικό του συνεδρίου
-Ολοσέλιδη διαφηµιστική καταχώρηση Ε.Ο.Τ. ή αρθρογραφία στο Forum Journal
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-∆έκα προσκλήσεις εισόδου στο συνέδριο
-∆ύο προσκλήσεις εισόδου στο επίσηµο γεύµα του συνεδρίου
-Μία πρόσκληση εισόδου στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, προς τιµήν W.Ross
-∆έκα δωρεάν αντίτυπα του Handbook του συνεδρίου
Παράλληλα, συστάθηκε Επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των αντισταθµιστικών οφελών από
τους/τις:
1. Γρηγορία Καµατερού, Προϊσταµένη Γραφείου ΕΟΤ Αµερικής, ως Πρόεδρος
2. Πέτρος Σαγάνας, ∆ιαχειριστής Γραφείου ΕΟΤ Αµερικής, ως Μέλος
3. Φαίη Γεωργούση, επιτόπια υπάλληλος Γραφείου, ως Μέλος
4. ∆ηµητρία Χρυσάνθου, επιτόπια υπάλληλος, ως αναπληρωµατικό Μέλος
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Capital Link's 18th Annual Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday December 12
2016

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
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational marketing and networking opportunities It is an international conference about
Greece in New York City featuring government and business leaders from the United States Greece and Europe It provides the point of view of the major
investment and commercial banks involved with Greece the supranational institutions the major investors the Greek government and the Greek private
sector companies December mark s the 18 year milestone of Capital Link's commitment to raising awareness about Greece as an investment destination
to a wider investor universe 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 markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds
energy infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans management and global shipping

The Ambassador of Greece to the USA Hon Haris Lalacos will provide Opening Remarks for the Forum
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will send the Government's message to the international investor Community via webcast

Seven Greek Government Officials
Hon George Stathakis Minister of Environment and Energy
Hon Dimitri Papadimitriou Minister of Economy and Development
• Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Hon Alexis Charitsis Alternate Minister of
Economy and Development Hon George Chouliarakis Alternate
Mr George Pitsilis Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue
Minister of Finance via webcast
Ministry of Finance
• Mr Eric Tourret
Deputy CEO Hellenic Financial Stability Fund
Seven global investment banks
Citi Bank of America Merrill Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures
Group

Four Greek Systematic Banks

Wholesale Banking National Bank of Greece Mr Leonidas
Alpha Bank Mr Theodoras Athanassopoulos Executive General Manager NPL
Fragkiadakis CEO National Bank of Greece Mr Constantinos Vossikas AGM for Corporate Special Assets Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos
Karamouzis Chairman Emeritus Professor University of Piraeus Piraeus Bank Mr Spyros Papaspyrou Executive General Manager Non Core
Business Restructuring Portfolio

Senior Representatives From European

International Organizations

Financial Affairs Mr Francesco Drudi Principal Adviser
Mr Declan Costello Director European Commission Directorate-General for Economic
Country coordinator for Greece Mrs Sabina Dziurman Director for Greece and Cyprus European Bank for Reconstruction and Development
• Mrs Andrea
Mr Nicola Giammarioli Head of Strategy
Institutional Relations
Engel Country Manager International Finance Corporation IFC
European Stability Mechanism Mr loannis Kaltsas Head of Division European Investment Bank Mr loannis Tsakiris Head of Division of SE Europe
and EU Neighborhood European Investment Fund

International Investors
Mr Paschalis Bouchoris Managing Director
BlackRock
Mr Costas Karagiannis Operating Partner
Apollo Management International
• Calamos Investments
Global Chief Investment Officer Calamos Investments Mr John Koudounis
Mr John P Calamos Sr Founder Chairman
CEO Fortress Investment Group Mr Dean Dakolias Co-Chief Investment Officer KPS Capital Partners LP Mr Michael Psaros Co-Founder
Managing Partner Metropoulos Company Mr C Dean Metropoulos Chairman CEO Oaktree Mr Spyros Spyropoulos Senior Advisor Red Apple
Group Mr John Catsimatidis Chairman CEO The Libra Group Mr George Logothetis Chairman CEO TBC WL Ross Co Mr Wilbur Ross
Chairman and Chief Strategy Officer York Capital Management Mr William Charles Vrattos Partner Portfolio Manager

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Multinational Companies

Organizations

Partners Law Firm Aegean Airlines S.A Alexiou
A.S Papadimitriou
Kosmopoulos Law Firm Artemis ITS SA Ballas Pelecanos Associates
Greek National Tourism Organization Grivalia Properties REIC Hellenic Petroleum SA
L.P.C
Eldoraldo Gold Ellaktor EY First Athens S.A
• Intercontinental Real Estate
Partners Law Firm Lamda Development Megas Yeeros Group McKinsey
Development Intralot Karatzas
Quest Holdings SA
Company Greece momencioTM NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange OTE Public Power Corporation S.A
• Reed Smith
SEV Hellenic Federation of Enterprises Shearman
Sterling London LLP TEMES SA Tite Capital Limited Trans Adriatic Pipeline
TAP Watson Farley Williams White Key Villas

Global Shipping Companies
Dorian Gas Ltd

NYSE LPG

Euroseas Ltd

NASDAQ:ESEA Tsakos Energy Navigation NYSE TNP and Star Bulk Carriers Corp TBC

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forums.capitalllnk.coni/greece/201 6/index html
For more information please contact Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY
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Η κυβέρνηση ψάχνει επενδυτικά κεφάλαια στη Νέα Υόρκη

Από τον Μπέλλο Ηλία. Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση
θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου
Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ. Αφορµή το 18ο ετήσιο Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
παρουσία της Wall Street. Μεταξύ των προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου
πρόσωπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός σύµβουλος του νέου
προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου. Για τον σκοπό αυτό, σε δύο εβδοµάδες
από σήµερα θα ταξιδέψουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο υπουργός Οικονοµίας
Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών
Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά.
Να σηµειωθεί ότι στην εκδήλωση, που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, δεν θα είναι
παρών µόνον ο Γουίλµπουρ Ρος, αλλά και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της
αµερικανικής οικονοµικής και επενδυτικής κοινότητας. Από πλευράς ξένων
επενδυτικών τραπεζών, παρούσες µέσω στελεχών τους θα είναι, µεταξύ άλλων, οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America
Merrill Lynch. Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών
κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να
συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ
άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment Group, η York
Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δείπνο που θα παραθέσει στον Γουίλµπουρ Ρος η
Capital Link, το βράδυ της Δευτέρας, στο The New York Yacht Club. Εκεί ο 78χρονος Ρος,
εκ των βασικών µετόχων τόσο της Eurobank όσο και της Τράπεζας Κύπρου, θα
βραβευθεί από τους διοργανωτές για την «εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα».
Ο Ρος, που δεν «χαρίζεται» σε κανέναν, τον περασµένο Δεκέµβριο από το ίδιο
συνέδριο είχε ζητήσει ευθέως από την ελληνική κυβέρνηση ταχεία νοµοθέτηση και
εφαρµογή ολόκληρου του µνηµονίου, ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών,
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, µέτρα για την τόνωση των εξαγωγών και του
τουρισµού κ.λπ. κ.λπ.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα
εκπροσωπηθούν και οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο
συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της
Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European Stability Mechanism, Nicola
Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,
του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
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Η µισή κυβέρνηση πάει Νέα Υόρκη
Το καλό είναι ότι θα συναντηθούν µε τον επόµενο υπουργό Εµπορίου της κυβέρνησης Τραµπ, τον περιβόητο
Ουίλµπορ Ρος.
Από την άλλη πλευρά, αδιαφορώντας για τις διαπραγµατεύσεις µε την Τρόικα, ο υπουργός Οικονοµίας Δ.
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης, ο
υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, µε τους συνεργάτες τους
φυσικά, την επόµενη εβδοµάδα ταξιδεύουν για τη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο ετήσιο Greek
Investor Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
στήριξη της Wall Street.
Μεταξύ των προσκεκληµένων στο συνέδριο –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος,
ανώτερος οικονοµικός σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου. Στην εκδήλωση
που θα πραγµατοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου θα είναι παρόντες ένας σηµαντικός αριθµός
παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και επενδυτικής κοινότητας.
Από πλευράς ξένων επενδυτικών τραπεζών, παρούσες µέσω στελεχών τους θα είναι, µεταξύ άλλων, οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch. Στο
Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται σε
επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Ετσι
θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment Group,
η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δείπνο που θα παραθέσει στον Ουίλµπουρ Ρος η Capital Link, το
βράδυ της Δευτέρας, στο The New York Yacht Club. Εκεί ο 78χρονος Ρος, εκ των βασικών µετόχων τόσο της
Eurobank όσο και της Τράπεζας Κύπρου, θα βραβευθεί από τους διοργανωτές για την «εξαιρετική
συνεισφορά του στην Ελλάδα».
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

http://www.livester.gr/
Publication date: 29/11/2016 13:01
Alexa ranking (Greece): 5286
http://livester.gr/a/news/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%a0%...

Ελληνες επιχειρηµατίες, τραπεζίτες και 5 υπουργοί στη Νέα Υόρκη προς
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων
ΣΤΟ 18ο GREEK INVESTOR FORUMΠέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Κατηγορία: Οικονοµία
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Ελληνες επιχειρηµατίες, τραπεζίτες και 5 υπουργοί στη Νέα Υόρκη προς
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων - [Iefimerida.gr]
Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου. Η
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές. Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια
ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των προσκεκληµένων -σε ρόλο τιµώµενου προσώπου- θα είναι ο Ουίλµπουρ
Ρος, ανώτερος οικονοµικός σύµβουλος του νέου προέδρου και...
Iefimerida.gr ·

πριν από 1 ώρα 18 λεπτά ·
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Ελληνες επιχειρηµατίες, τραπεζίτες και 5 υπουργοί στη Ν.Υόρκη προς
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων
Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζη
Πηγή: iefimerida.gr
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Στη Νέα Υόρκη υπουργοί µε επιχειρηµατίες και τραπεζίτες για να βρουν
επενδύσεις
Πέντε Έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης
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Αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων στη Ν.Υόρκη: Επιχειρηµατίες, τραπεζίτες
και 5 υπουργοί
Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης.
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Για επενδύσεις στη Ν. Υόρκη επιχειρηµατίες τραπεζίτες και 5 υπουργοί
Θα συµµετάσχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.

Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης προκειµένου να συµµετέχουν στο 18
Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου
ετήσιου Greek Investor Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street, αποτελεί εκ
των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης.
Μια επιτυχής ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα
διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που αναζητούν οι
επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια
ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου
Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ
Ρος, ανώτερος οικονοµικός σύµβουλος του νέου προέδρου και
µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο
Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων
της αµερικανικής οικονοµικής και επενδυτικής κοινότητας. Από την
πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of
America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών
κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε
ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η
BlackRock, η Fortress Investment Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η
WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και
τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες,
ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο
επικεφαλής στρατηγικής του European Stability Mechanism, Nicola
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επικεφαλής στρατηγικής του European Stability Mechanism, Nicola
Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα
παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των επιχειρήσεων τους αλλά και
το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ,
Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών
Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από
την πλευρά των τραπεζών ο οι επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης.
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Ελληνες επιχειρηµατίες, τραπεζίτες και 5 υπουργοί στη Νέα Υόρκη προς
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων
Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε

συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street, αποτελεί εκ των πραγµάτων,
συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής ολοκλήρωση εντός του
χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που αναζητούν οι επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης.
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18ο Greek Investor Forum στην Νέα Υόρκη µε Υπουργούς, επιχειρηµατίες και
τραπεζίτες για επενδύσεις στην Ελλάδα

Translate this page:

Στο 18ο Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης θα παρευρεθούν πέντε Έλληνες υπουργοί αλλά και επιχειρηµατίες και
τραπεζίτες.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να
αποκτήσει κάποιες προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα
είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός σύµβουλος του νέου προέδρου και
µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής
οικονοµικής και επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού
τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse
και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
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Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης.
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Ελληνες επιχειρηµατίες, τραπεζίτες και 5 υπουργοί στη Νέα Υόρκη προς
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων
Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης.

http://www.mcnews.gr/
Publication date: 29/11/2016 00:00
Alexa ranking (Greece): 19260
http://www.mcnews.gr/oikonomia/epixeirimatikotita-emporio/ellines-epiheirimatie...

Ελληνες επιχειρηµατίες, τραπεζίτες και 5 υπουργοί στη Νέα Υόρκη προς
αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων
Πέντε έλληνες υπουργοί, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες θα βρεθούν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
προκειµένου να συµµετέχουν στο 18 Greek Investor Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Δεκεµβρίου.
Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, που είναι και ο στόχος του 18ου ετήσιου Greek Investor Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την παρουσία της Wall Street,
αποτελεί εκ των πραγµάτων, συνάρτηση της πορείας της δεύτερης αξιολόγησης. Μια επιτυχής
ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράµµατος θα διασφαλίσει τη βεβαιότητα, οικονοµική και πολιτική που
αναζητούν οι επενδυτές.

Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και µελλοντικός υπουργός Εµπορίου.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Forum το «παρών» θα δώσουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός
Τουρισµού Ελένα Κουντουρά, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.

Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν βεβαίως και Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες. Θα εκπροσωπηθούν και οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες, ενώ εκεί θα είναι εκεί και ο συντονιστής σύµβουλος της ΕΚΤ για την
Ελλάδα, Francesco Drudi, ο διευθυντής της Ε.Ε., Declan Costello, ο επικεφαλής στρατηγικής του European
Stability Mechanism, Nicola Giammarioli, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Εκπρόσωποι των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την οικονοµική πορεία των
επιχειρήσεων τους αλλά και το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ο
διευθύνων σύµβουλος των Ελλληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, ο CEO της Lamda Development
Οδθυσσέας Αθανασίου, ο πρόεδρος της Aegean Ευθύµιος Βασιλάκης. Από την πλευρά των τραπεζών ο οι
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και της Eurobank ο Νικόλας Καραµούζης.
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Γ. Ρος: Ο νέος υπουργός εµπορίου των ΗΠΑ και η σχέση του µε την Ελλάδα Διεθνής Πολιτική
Πρώην τραπεζίτης, είναι γνωστός για την αναδιάρθρωση χρεοκοπηµένων επιχειρήσεων σε τοµείς της
βιοµηχανίας που έχουν να κάνουν µε τον χάλυβα, τον άνθρακα, τις τηλεπικοινωνίες, την υφαντουργία και
τις ξένες επενδύσεις. Τον Αύγουστο του 2014, το περιοδικό Forbes τον ενέτασσε στη λίστα µε τους
δισεκατοµµυριούχους του κόσµου µε περιουσία 2.9 δισ δολάρια.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην περίφηµη εταιρία, Ρότσιλντ (Rothschild Inc) και συγκεκριµένα στο τµήµα
αναδιάρθρωσης και χρεοκοπίας. Ήταν τότε που γνώρισε τον Ντόναλντ Τραµπ, καθώς κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του '80, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ αντιµετώπιζε οικονοµικές δυσχέρειες, αναφορικά µε τις
αγορά ακινήτων και τις επιχειρήσεις του στη Νέα Υόρκη. Ήταν µε τη βοήθεια και τις διαβεβαιώσεις του
Ρος, ήδη τότε διευθυντή στην Ρότσιλντ, που ο Τραµπ κατόρθωσε αφενός να διατηρήσει τον έλεγχο των
καζίνο του και αφετέρου να αναδιαρθρώσει τις επιχειρήσεις του.
Μπορεί να προετοιµάζεται να αναλάβει χαρτοφυλάκιο από τον Ρεπουµπλικάνο Ντόναλντ Τραµπ, ο Ρος
όµως υπήρξε µέλος της επιτροπής ρωσο-αµερικανικών επενδύσεων υπό τη διοίκηση Μπιλ Κλίντον. Άλλωστε,
ο τραπεζίτης υπήρξε ενεργό και εγγεγραµµένο µέλος των Δηµοκρατικών, έχοντας οργανώσει στο
παρελθόν, σειρά από καµπάνιες υπέρ του κόµµατος που στήριξε τη Χίλαρι Κλίντον στη Νέα Υόρκη.
Αργότερα, υπήρξε ο σύµβουλος ιδιωτικοποιήσεων του δήµου Νέας Υόρκης, πλάι στον Ρούντι Τζιουλιάνι, ο
οποίος βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο νέο πρόεδρο. Άλλωστε και ο ίδιος ο επιχειρηµατίας, υπήρξε από
τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραµπ, στο δρόµο προς το Λευκό Οίκο.
Έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει αποκτήσει δύο κόρες, από την πρώτη του σύζυγο.
Ο νέος, όπως όλα δείχνουν υπουργός εµπορίου, έχει πολύ καλή εικόνα τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Ανήκει στο γκρουπ διεθνών επενδυτών που επένδυσαν στη Eurobank το 2014.
Η εταιρία τους είχε συµµετάσχει επίσης, στην αναδιάρθρωση κυπριακών και ιρλανδικών τραπεζών, µε
ιδιαίτερα επιτυχηµένα αποτελέσµατα όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Ο Ρος παρολα αυτά παραδέχεται πως η
ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική και ιδιαίτερα περίπλοκη.
Το 2015 και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαπραγµάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τους δανειστές, είχε
εκφράσει την άποψη πως τυχόν έξοδος από το ευρώ θα έφερνε ακόµη µεγαλύτερη λιτότητα, από
οποιαδήποτε µέτρα προτείνουν οι θεσµοί.
Ο Αµερικανός έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική Τσίπρα το πρώτο µισό 2015, προκάλεσε σοβαρά
προβλήµατα στις επενδύσεις του στη Eurobank και γενικά στο τραπεζικό σύστηµα, αναγνωρίζοντας
ωστόσο πως µετά τη συµφωνία ο Έλληνας πρωθυπουργός κάνει σοβαρές προσπάθειες. "Ο Τσίπρας έχει
εξελιχθεί σε ένα πραγµατικά αφοσιωµένο στις µεταρρυθµίσεις πολιτικό. Πιστεύω πως είναι πολύ σοβαρός
σε ό, τι αφορά στη συµφωνία που έχει υπογράψει µε τους δανειστές" ανέφερε σε συνέντευξή του στο
Epoch Times.
O Γουίλµπουρ Ρος εξέφραζε τον περασµένο Δεκέµβριο, στo πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη, την αισιοδοξία του πως το τραπεζικό σύστηµα και η οικονοµία της Ελλάδας
µπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, µετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2016. Ο ίδιος εκτιµούσε τότε,
πως οι τράπεζες δεν θα έπρεπε να πουλήσουν τα "κόκκινα δάνεια", αφού από αυτά θα µπορούσαν µε τους
κατάλληλους χειρισµούς να αποκοµίσουν 20% επιστροφή εσωτερικών αποδόσεων.
Ο Ρος υποστήριξε επίσης πως ενδέχεται "να υπάρξει διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα και ότι η χώρα
είναι σε µια καλή αρχή, αρκεί βέβαια να γίνουν µια σειρά από πράγµατα". Όπως είπε "υπάρχουν οκτώ
συγκεκριµένα πράγµατα που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα προκειµένου να εισρεύσουν σηµαντικές ξένες
επενδύσεις καθώς η όρεξη των επενδυτών είναι εκεί έξω. Το γνωρίζουµε αυτό”. Τα οκτώ βήµατα που
πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα σύµφωνα µε τον Αµερικανό µεγαλοεπενδυτή είναι:
1. "Νοµοθέτηση και εφαρµογή των υπολοίπων σηµείων του µνηµονίου. Κάθε φορά που συµβαίνει κάτι προς
αυτή την κατεύθυνση, βοηθά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας. Για παράδειγµα, η υπογραφή για την
ιδιωτικοποίηση στα αεροδρόµια είναι ένα τέτοιο βήµα".
2. "Η χώρα πρέπει να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κρατικών οµολόγων µε επιτόκια
κάτω του 5%".
3. "Τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο για τις
τράπεζες".
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4. "Πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις από το αναιµικό 9% του συρρικνωµένου πλέον ΑΕΠ, στο 20% όπου
και βρίσκονταν το 2007".
5. "Πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές σε αντίθεση µε την πτώση τους κατά 3,5% το τελευταίο διάστηµα. Η
Ελλάδα χρειάζεται να το κάνει αυτό µε καλύτερες κυβερνητικές πολιτικές ”.
6. "Η παραγωγικότητα της εργασίας και η ευελιξία στην αγορά απασχόλησης πρέπει να βελτιωθεί σε
µεγάλο βαθµό".
7. "Ο τουρισµός πρέπει επίσης να ενισχυθεί, ιδιαίτερα οι αφίξεις µε αεροπλάνο καθώς είναι αυτοί που
ξοδεύουν περισσότερα".
8. "Τέλος, πρέπει να υπάρξει µια ώθηση στην τραπεζική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, σε αντίθεση µε
την πτώση της τάξης του 3,5% που βλέπουµε µέχρι και τον Αύγουστο".
“Εάν η Ελλάδα µπορέσει να επιτύχει αυτούς τους οκτώ στόχους , τότε θα υπάρξει µια τεράστια
αναπτυξιακή έκρηξη” εκτιµά ο Wilbur Ross.
Οι πολιτικοί αναλυτές στα αµερικανικά κέντρα λήψης αποφάσεων επισηµαίνουν ότι τα ονόµατα που
συζητούνται µέχρι σήµερα για την ανάληψη θέσεων στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλώνουν ότι ο
εκλεγµένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ επιλέγει ανθρώπους της εµπιστοσύνης του, αλλά και στελέχη που
έχουν αναδειχτεί µέσω της εµπειρίας τους σε διάφορους τοµείς. Ο ίδιος, ο Τραµπ στερείται προηγούµενης
πολιτικής εµπειρίας, γεγονός που τον καθιστά εξαρτώµενο από συµβούλους σε ειδικά θέµατα για την
οικονοµία, τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και τη διαµόρφωση της αµυντικής πολιτικής των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει
και για ζητήµατα της αµερικανικής οικονοµικής και πολιτικής ζωής.
Ο Ρεπουµπλικάνος Τοµ Πράις, µέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι χειρούργος ορθοπεδικός,
αναµένεται ότι θα αναλάβει το υπουργείο Υγείας, ενώ τη διεύθυνση των υπηρεσιών Υγείας αναµένεται ότι
θα αναλάβει η Σίµα Βέρµα, που έχει ιδρύσει ιδιωτική συµβουλευτική εταιρία υπηρεσιών για την υγεία, ενώ
θα έχει την ευθύνη εποπτείας των κυβερνητικών προγραµµάτων υγείας για τους ηλικιωµένους, τις
οικονοµικά ασθενείς οµάδες, όπως επίσης για τα θέµατα παροχών κι ασφάλειας.
Στα θέµατα υγείας, ο Πράις είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο για τη δηµόσια υγεία που προώθησε ο πρόεδρος
Μπαράκ Οµπάµα, γνωστό κι ως “Obamacare” , “πραγµατική καταστροφή για τις αµερικανικές οικογένειες,”
υποστηρίζοντας νοµοθετικό πλαίσιο για την αντικατάστασή του. Η Βέρµα από την πλευρά της, βοήθησε
τον Πενς, εκλεγµένο αντιπρόεδρο και κυβερνήτη της Ιντιάνα, στην κατάρτιση των συντηρητικών
προδιαγραφών προγράµµατος δηµόσιας υγείας (Medicaid) για τους οικονοµικά ασθενέστερους στην
πολιτεία. Παράλληλα, η ίδια, έχει εργαστεί σε προγράµµατα υγείας για τις πολιτείες της Αϊόβα, του Οχάιο,
του Κεντάκι και του Τενεσί.
Την ίδια ώρα, ο Τσάκ Σάµερ, νέος ηγέτης των Δηµοκρατικών στη Γερουσία και υποστηρικτής του
“Obamacare” άσκησε κριτική στην επιλογή του Πράις. “Με την τοποθέτηση του µέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων Πράις στο υπουργείο Υγείας, είναι σαν να ζητάµε από την αλεπού να φυλάξει το κοτέτσι”,
τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάµερ.
Η αναδιοργάνωση της δηµόσιας υγείας που έγινε το 2010 είχε ως στόχο την επέκταση της κάλυψης
ασφάλειας σε εκατοµµύρια Αµερικανών, ενώ πυροδότησε µία µακρόχρονη διαµάχη µεταξύ του Λευκού
Οίκου και των Ρεπουµπλικάνων στο Κογκρέσο, που υποστήριζαν ότι επρόκειτο για πρωτοφανή κυβερνητική
παρέµβαση στην υγειονοµική κάλυψη των πολιτών, αλλά και στην ιδιωτική βιοµηχανία ασφαλειών.
Από την πλευρά του, ο Τραµπ έχει δεσµευτεί προεκλογικά για την αντικατάσταση του “Obamacare” από ένα
πρόγραµµα που θα δίνει στις αµερικανικές πολιτείες περισσότερο έλεγχο στην υλοποίηση προγραµµάτων
ιατρικών υπηρεσιών και βοήθειας, ενώ θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να πωλούν προγράµµατα
υγείας σε παναµερικανικό επίπεδο.
Ο Τραµπ ανακοίνωσε επίσης το όνοµα της Ελεάν Τσάο, πρώην υπουργού Εργασίας στην κυβέρνηση του
Τζορτζ Μπους του νεώτερου, για τη θέση του υπουργού Μεταφορών, τονίζοντας ότι η εµπειρία που
διαθέτει είναι πολύτιµη “για την προσπάθεια ανοικοδόµησης των υποδοµών µας.”

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/NYTIMES/BLOOMBERG/EPOCH TIMES
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Γ. Ρος: Ο νέος υπουργός εµπορίου των ΗΠΑ και η σχέση του µε την Ελλάδα
Ποιος είναι ο Αµερικανός δισεκατοµµυριούχος που αναλαµβάνει τον τοµέα του εµπορίου, ποια η σχέση του
µε το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και πως εµπλέκεται µε την αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών;
Λευτέρης Σαββίδης
Νοεµβρίου 30 2016 16:53
Ποιος είναι ο Αµερικανός δισεκατοµµυριούχος που αναλαµβάνει τον τοµέα του εµπορίου, ποια η σχέση του
µε το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και πως εµπλέκεται µε την αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών;
Ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Γουίλµπουρ Ρος αναµένεται να ορισθεί υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο
του υπουργείου Εµπορίου, σύµφωνα µε δηλώσεις πηγής που παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τη
στελέχωση της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραµπ. Ποιος είναι ο 79χρονος επιχειρηµατίας, τι σχέση είχε µε
τις οικονοµικές κρίσεις σε Αµερική, Ιρλανδία, Κύπρο και Ελλάδα; Πώς ο µελλοντικός υπουργός εµπορίου
είναι ίσως ο µόνος Αµερικανός που γνωρίζει τόσο καλά την ελληνική κρίση και συγκεκριµένα το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα.
Ο Ρος, είναι πρόεδρος της W.L.Ross & Co µε πολυετή εµπειρία στις επενδύσεις και συγκεκριµένα σε
επενδύσεις σε χρεοκοπηµένες και προς αναδιάρθρωση επιχειρήσεις. Φάινεται πως βρισκόταν πίσω από την
προεκλογική εκστρατεία Τραµπ σε θέµατα οικονοµικής πολιτικής, µαζί µε άλλους επιχειρηµατίες και
επενδυτές όπως οι Harold Ham, John Paulson και Tom Barrack.

Πρώην τραπεζίτης, είναι γνωστός για την αναδιάρθρωση χρεοκοπηµένων επιχειρήσεων σε τοµείς της
βιοµηχανίας που έχουν να κάνουν µε τον χάλυβα, τον άνθρακα, τις τηλεπικοινωνίες, την υφαντουργία και
τις ξένες επενδύσεις. Τον Αύγουστο του 2014, το περιοδικό Forbes τον ενέτασσε στη λίστα µε τους
δισεκατοµµυριούχους του κόσµου µε περιουσία 2.9 δισ δολάρια.

Όταν ο Ρος "ξελάσπωνε" τον Τραµπ
Ξεκίνησε την καριέρα του στην περίφηµη εταιρία, Ρότσιλντ (Rothschild Inc) και συγκεκριµένα στο τµήµα
αναδιάρθρωσης και χρεοκοπίας. Ήταν τότε που γνώρισε τον Ντόναλντ Τραµπ, καθώς κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του '80, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ αντιµετώπιζε οικονοµικές δυσχέρειες, αναφορικά µε τις
αγορά ακινήτων και τις επιχειρήσεις του στη Νέα Υόρκη. Ήταν µε τη βοήθεια και τις διαβεβαιώσεις του
Ρος, ήδη τότε διευθυντή στην Ρότσιλντ, που ο Τραµπ κατόρθωσε αφενός να διατηρήσει τον έλεγχο των
καζίνο του και αφετέρου να αναδιαρθρώσει τις επιχειρήσεις του.
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Το δηµοκρατικό... παρελθόν
Μπορεί να προετοιµάζεται να αναλάβει χαρτοφυλάκιο από τον Ρεπουµπλικάνο Ντόναλντ Τραµπ, ο Ρος
όµως υπήρξε µέλος της επιτροπής ρωσο-αµερικανικών επενδύσεων υπό τη διοίκηση Μπιλ Κλίντον. Άλλωστε,
ο τραπεζίτης υπήρξε ενεργό και εγγεγραµµένο µέλος των Δηµοκρατικών, έχοντας οργανώσει στο
παρελθόν, σειρά από καµπάνιες υπέρ του κόµµατος που στήριξε τη Χίλαρι Κλίντον στη Νέα Υόρκη.
Αργότερα, υπήρξε ο σύµβουλος ιδιωτικοποιήσεων του δήµου Νέας Υόρκης, πλάι στον Ρούντι Τζιουλιάνι, ο
οποίος βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο νέο πρόεδρο. Άλλωστε και ο ίδιος ο επιχειρηµατίας, υπήρξε από
τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραµπ, στο δρόµο προς το Λευκό Οίκο.
Έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει αποκτήσει δύο κόρες, από την πρώτη του σύζυγο.

Η σχέση του Γουίλµπουρ Ρος µε την Ελλάδα
Ο νέος, όπως όλα δείχνουν υπουργός εµπορίου, έχει πολύ καλή εικόνα τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Ανήκει στο γκρουπ διεθνών επενδυτών που επένδυσαν στη Eurobank το 2014.
Η εταιρία τους είχε συµµετάσχει επίσης, στην αναδιάρθρωση κυπριακών και ιρλανδικών τραπεζών, µε
ιδιαίτερα επιτυχηµένα αποτελέσµατα όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Ο Ρος παρολα αυτά παραδέχεται πως η
ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική και ιδιαίτερα περίπλοκη.
Ο Τσίπρας έχει εξελιχθεί σε ένα πραγµατικά αφοσιωµένο στις µεταρρυθµίσεις πολιτικό.
Πιστεύω πως είναι πολύ σοβαρός σε ό, τι αφορά στη συµφωνία που έχει υπογράψει µε τους
δανειστές
Το 2015 και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαπραγµάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τους δανειστές, είχε
εκφράσει την άποψη πως τυχόν έξοδος από το ευρώ θα έφερνε ακόµη µεγαλύτερη λιτότητα, από
οποιαδήποτε µέτρα προτείνουν οι θεσµοί.
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Ο Αµερικανός έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική Τσίπρα το πρώτο µισό 2015, προκάλεσε σοβαρά
προβλήµατα στις επενδύσεις του στη Eurobank και γενικά στο τραπεζικό σύστηµα, αναγνωρίζοντας
ωστόσο πως µετά τη συµφωνία ο Έλληνας πρωθυπουργός κάνει σοβαρές προσπάθειες. "Ο Τσίπρας έχει
εξελιχθεί σε ένα πραγµατικά αφοσιωµένο στις µεταρρυθµίσεις πολιτικό. Πιστεύω πως είναι πολύ σοβαρός
σε ό, τι αφορά στη συµφωνία που έχει υπογράψει µε τους δανειστές" ανέφερε σε συνέντευξή του στο
Epoch Times.

Το οκτώ σηµεία για την ανάκαµψη
O Γουίλµπουρ Ρος εξέφραζε τον περασµένο Δεκέµβριο, στo πλαίσιο του 17ου ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη, την αισιοδοξία του πως το τραπεζικό σύστηµα και η οικονοµία της Ελλάδας
µπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, µετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2016. Ο ίδιος εκτιµούσε τότε,
πως οι τράπεζες δεν θα έπρεπε να πουλήσουν τα "κόκκινα δάνεια", αφού από αυτά θα µπορούσαν µε τους
κατάλληλους χειρισµούς να αποκοµίσουν 20% επιστροφή εσωτερικών αποδόσεων.
Υπάρχουν οκτώ συγκεκριµένα πράγµατα που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα προκειµένου
να εισρεύσουν σηµαντικές ξένες επενδύσεις, καθώς η όρεξη των επενδυτών είναι εκεί έξω.
Το γνωρίζουµε αυτό
Ο Ρος υποστήριξε επίσης πως ενδέχεται "να υπάρξει διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα και ότι η χώρα
είναι σε µια καλή αρχή, αρκεί βέβαια να γίνουν µια σειρά από πράγµατα". Όπως είπε "υπάρχουν οκτώ
συγκεκριµένα πράγµατα που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα προκειµένου να εισρεύσουν σηµαντικές ξένες
επενδύσεις καθώς η όρεξη των επενδυτών είναι εκεί έξω. Το γνωρίζουµε αυτό”. Τα οκτώ βήµατα που
πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα σύµφωνα µε τον Αµερικανό µεγαλοεπενδυτή είναι:
1. "Νοµοθέτηση και εφαρµογή των υπολοίπων σηµείων του µνηµονίου. Κάθε φορά που συµβαίνει κάτι προς
αυτή την κατεύθυνση, βοηθά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας. Για παράδειγµα, η υπογραφή για την
ιδιωτικοποίηση στα αεροδρόµια είναι ένα τέτοιο βήµα".
2. "Η χώρα πρέπει να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κρατικών οµολόγων µε επιτόκια
κάτω του 5%".
3. "Τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ ως ενέχυρο για τις
τράπεζες".
4. "Πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις από το αναιµικό 9% του συρρικνωµένου πλέον ΑΕΠ, στο 20% όπου
και βρίσκονταν το 2007".
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5. "Πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές σε αντίθεση µε την πτώση τους κατά 3,5% το τελευταίο διάστηµα. Η
Ελλάδα χρειάζεται να το κάνει αυτό µε καλύτερες κυβερνητικές πολιτικές ”.
6. "Η παραγωγικότητα της εργασίας και η ευελιξία στην αγορά απασχόλησης πρέπει να βελτιωθεί σε
µεγάλο βαθµό".
7. "Ο τουρισµός πρέπει επίσης να ενισχυθεί, ιδιαίτερα οι αφίξεις µε αεροπλάνο καθώς είναι αυτοί που
ξοδεύουν περισσότερα".
8. "Τέλος, πρέπει να υπάρξει µια ώθηση στην τραπεζική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, σε αντίθεση µε
την πτώση της τάξης του 3,5% που βλέπουµε µέχρι και τον Αύγουστο".
“Εάν η Ελλάδα µπορέσει να επιτύχει αυτούς τους οκτώ στόχους , τότε θα υπάρξει µια τεράστια
αναπτυξιακή έκρηξη” εκτιµά ο Wilbur Ross.

Η οµάδα διακυβέρνησης Τραµπ
Οι πολιτικοί αναλυτές στα αµερικανικά κέντρα λήψης αποφάσεων επισηµαίνουν ότι τα ονόµατα που
συζητούνται µέχρι σήµερα για την ανάληψη θέσεων στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλώνουν ότι ο
εκλεγµένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ επιλέγει ανθρώπους της εµπιστοσύνης του, αλλά και στελέχη που
έχουν αναδειχτεί µέσω της εµπειρίας τους σε διάφορους τοµείς. Ο ίδιος, ο Τραµπ στερείται προηγούµενης
πολιτικής εµπειρίας, γεγονός που τον καθιστά εξαρτώµενο από συµβούλους σε ειδικά θέµατα για την
οικονοµία, τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και τη διαµόρφωση της αµυντικής πολιτικής των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει
και για ζητήµατα της αµερικανικής οικονοµικής και πολιτικής ζωής.

Ο νέος υπουργός Υγείας
Ο Ρεπουµπλικάνος Τοµ Πράις, µέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι χειρούργος ορθοπεδικός,
αναµένεται ότι θα αναλάβει το υπουργείο Υγείας, ενώ τη διεύθυνση των υπηρεσιών Υγείας αναµένεται ότι
θα αναλάβει η Σίµα Βέρµα, που έχει ιδρύσει ιδιωτική συµβουλευτική εταιρία υπηρεσιών για την υγεία, ενώ
θα έχει την ευθύνη εποπτείας των κυβερνητικών προγραµµάτων υγείας για τους ηλικιωµένους, τις
οικονοµικά ασθενείς οµάδες, όπως επίσης για τα θέµατα παροχών κι ασφάλειας.

Στα θέµατα υγείας, ο Πράις είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο για τη δηµόσια υγεία που προώθησε ο πρόεδρος
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Μπαράκ Οµπάµα, γνωστό κι ως “Obamacare” , “πραγµατική καταστροφή για τις αµερικανικές οικογένειες,”
υποστηρίζοντας νοµοθετικό πλαίσιο για την αντικατάστασή του. Η Βέρµα από την πλευρά της, βοήθησε
τον Πενς, εκλεγµένο αντιπρόεδρο και κυβερνήτη της Ιντιάνα, στην κατάρτιση των συντηρητικών
προδιαγραφών προγράµµατος δηµόσιας υγείας (Medicaid) για τους οικονοµικά ασθενέστερους στην
πολιτεία. Παράλληλα, η ίδια, έχει εργαστεί σε προγράµµατα υγείας για τις πολιτείες της Αϊόβα, του Οχάιο,
του Κεντάκι και του Τενεσί.
Με την τοποθέτηση του µέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων Πράις στο υπουργείο Υγείας,
είναι σαν να ζητάµε από την αλεπού να φυλάξει το κοτέτσι
Την ίδια ώρα, ο Τσάκ Σάµερ, νέος ηγέτης των Δηµοκρατικών στη Γερουσία και υποστηρικτής του
“Obamacare” άσκησε κριτική στην επιλογή του Πράις. “Με την τοποθέτηση του µέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων Πράις στο υπουργείο Υγείας, είναι σαν να ζητάµε από την αλεπού να φυλάξει το κοτέτσι”,
τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάµερ.
Η αναδιοργάνωση της δηµόσιας υγείας που έγινε το 2010 είχε ως στόχο την επέκταση της κάλυψης
ασφάλειας σε εκατοµµύρια Αµερικανών, ενώ πυροδότησε µία µακρόχρονη διαµάχη µεταξύ του Λευκού
Οίκου και των Ρεπουµπλικάνων στο Κογκρέσο, που υποστήριζαν ότι επρόκειτο για πρωτοφανή κυβερνητική
παρέµβαση στην υγειονοµική κάλυψη των πολιτών, αλλά και στην ιδιωτική βιοµηχανία ασφαλειών.
Από την πλευρά του, ο Τραµπ έχει δεσµευτεί προεκλογικά για την αντικατάσταση του “Obamacare” από ένα
πρόγραµµα που θα δίνει στις αµερικανικές πολιτείες περισσότερο έλεγχο στην υλοποίηση προγραµµάτων
ιατρικών υπηρεσιών και βοήθειας, ενώ θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να πωλούν προγράµµατα
υγείας σε παναµερικανικό επίπεδο.

Η υπουργός Μεταφορών

Ο Τραµπ ανακοίνωσε επίσης το όνοµα της Ελεάν Τσάο, πρώην υπουργού Εργασίας στην κυβέρνηση του
Τζορτζ Μπους του νεώτερου, για τη θέση του υπουργού Μεταφορών, τονίζοντας ότι η εµπειρία που
διαθέτει είναι πολύτιµη “για την προσπάθεια ανοικοδόµησης των υποδοµών µας.”
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18ο Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για
την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις
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 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
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 Ετήσιο 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 18
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.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος. 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:
Επτά Εκπροσώπων της Κυβέρνησης :
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω webcast)
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS και η
Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
Τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Alpha Bank - κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager NPL – Wholesale Banking
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Κωνσταντίνος Βόσικας, AGM for Corporate Special Assets
Eurobank Ergasias SA - κ. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος - Eurobank Ergasias SA & Επίτιµος Καθηγητής –
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς - κ. Σπύρος Παπασπύρου, Εxecutive General Manager, Non Core Business & Restructuring
Portfolio
Ανωτέρων Εκπροσώπων από Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισµούς
κ. Declan Costello, Director - European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
κ. Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece - European Central Bank
κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
κα Andrea Engel, Country Manager - International Finance Corporation (IFC)
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations - European Stability Mechanism
κ. Ioannis Kaltsas, Head of Division - European Investment Bank
κ. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood - European Investment Fund
Κορυφαίων Διεθνών Επενδυτών
Apollo Management International - κ. Costas Karagiannis, Operating Partner
BlackRock - Mκ. Paschalis Bouchoris, Managing Director
Calamos Investments - κ. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments - κ. John Koudounis, CEO
KPS Capital Partners, LP - κ. Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner
Metropoulos & Company - κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO
Oaktree - κ. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Red Apple Group - κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO
The Libra Group (TBC) - κ. George Logothetis, Chairman & CEO
WL Ross & Co. - κ. Wilbur Ross, Chairman and Chief Strategy Officer
York Capital - κ. William Charles Vrattos, Partner & Portfolio Manager
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπροσώπους Εταιρειών και Οργανισµών:
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
* NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. * Quest
Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling (London) LLP
* TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas
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Διεθνών Ναυτιλιακών Εταιρειών:
Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Teekay Corp. and Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε τίτλο "Επενδυτικές
Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία", θα πραγµατοποιήσει επίσης κατ 'ιδίαν συναντήσεις µε
εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και
τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής
συνεργασίας.
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.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias S.A.,
First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital Link
Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για τη
συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ. Πάνος
Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού

http://www.livester.gr/
Publication date: 01/12/2016 14:45
Alexa ranking (Greece): 5286
http://livester.gr/a/news/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%9f%c...

κ. Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική αποστολή, οι
εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13
Δεκεµβρίου 2016, 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.

http://www.kathimerini.gr/
Publication date: 01/12/2016 13:56
Alexa ranking (Greece): 85
http://www.kathimerini.gr/886020/article/oikonomia/epixeirhseis/18o-capital-link-i...

18ο Capital Link Invest in Greece Forum

18ο 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 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
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 Ετήσιο 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 18
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.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος. 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
Επτά Εκπροσώπων της Κυβέρνησης :
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω webcast)
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας
Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS
και η Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
Τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Alpha Bank - κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager NPL – Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Κωνσταντίνος Βόσικας, AGM for Corporate Special Assets
Eurobank Ergasias SA - κ. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος - Eurobank Ergasias SA & Επίτιµος
Καθηγητής – Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς - κ. Σπύρος Παπασπύρου, Εxecutive General Manager, Non Core Business &
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Restructuring Portfolio
Ανωτέρων Εκπροσώπων από Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισµούς
κ. Declan Costello, Director - European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
κ. Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece - European Central Bank
κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
κα Andrea Engel, Country Manager - International Finance Corporation (IFC)
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations - European Stability Mechanism
κ. Ioannis Kaltsas, Head of Division - European Investment Bank
κ. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood - European Investment Fund
Κορυφαίων Διεθνών Επενδυτών
Apollo Management International - κ. Costas Karagiannis, Operating Partner
BlackRock - Mκ. Paschalis Bouchoris, Managing Director
Calamos Investments - κ. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments - κ. John Koudounis, CEO
KPS Capital Partners, LP - κ. Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner
Metropoulos & Company - κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO
Oaktree - κ. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Red Apple Group - κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO
The Libra Group (TBC) - κ. George Logothetis, Chairman & CEO
WL Ross & Co. - κ. Wilbur Ross, Chairman and Chief Strategy Officer
York Capital - κ. William Charles Vrattos, Partner & Portfolio Manager
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπροσώπους Εταιρειών και Οργανισµών:
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία * NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. *
Quest Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling
(London) LLP * TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White
Key Villas
Διεθνών Ναυτιλιακών Εταιρειών:
Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Teekay Corp. and Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε
τίτλο "Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία", θα πραγµατοποιήσει επίσης
κατ 'ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή
Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να
συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής συνεργασίας.
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,
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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.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy
Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias
S.A., First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital
Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για
τη συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ.
Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
κ. Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική
αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης
των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016, 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.
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18ο Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για
την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις
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 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
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 Ετήσιο 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 18
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.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος. 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:
Επτά Εκπροσώπων της Κυβέρνησης :
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω webcast)
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS και η
Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
Τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Alpha Bank - κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager NPL – Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Κωνσταντίνος Βόσικας, AGM for Corporate Special Assets
Eurobank Ergasias SA - κ. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος - Eurobank Ergasias SA & Επίτιµος Καθηγητής –
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς - κ. Σπύρος Παπασπύρου, Εxecutive General Manager, Non Core Business & Restructuring
Portfolio
Ανωτέρων Εκπροσώπων από Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισµούς
κ. Declan Costello, Director - European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
κ. Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece - European Central Bank
κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
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κα Andrea Engel, Country Manager - International Finance Corporation (IFC)
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations - European Stability Mechanism
κ. Ioannis Kaltsas, Head of Division - European Investment Bank
κ. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood - European Investment Fund
Κορυφαίων Διεθνών Επενδυτών
Apollo Management International - κ. Costas Karagiannis, Operating Partner
BlackRock - Mκ. Paschalis Bouchoris, Managing Director
Calamos Investments - κ. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments - κ. John Koudounis, CEO
KPS Capital Partners, LP - κ. Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner
Metropoulos & Company - κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO
Oaktree - κ. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Red Apple Group - κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO
The Libra Group (TBC) - κ. George Logothetis, Chairman & CEO
WL Ross & Co. - κ. Wilbur Ross, Chairman and Chief Strategy Officer
York Capital - κ. William Charles Vrattos, Partner & Portfolio Manager
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπροσώπους Εταιρειών και Οργανισµών:
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
* NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. * Quest
Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling (London) LLP
* TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas
Διεθνών Ναυτιλιακών Εταιρειών:
Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Teekay Corp. and Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε τίτλο "Επενδυτικές
Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία", θα πραγµατοποιήσει επίσης κατ 'ιδίαν συναντήσεις µε
εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και
τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής
συνεργασίας.
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.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
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Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias S.A.,
First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital Link
Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για τη
συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ. Πάνος
Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
κ. Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική αποστολή, οι
εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13
Δεκεµβρίου 2016, 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.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Capital Link Invest in Greece Forum capital link ΣΥΝΈΔΡΙΟ
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[Η Καθηµερινή]: 18ο 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 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
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 Ετήσιο 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 18
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.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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18ο Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για
την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις
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 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
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 Ετήσιο 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 18
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.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος. 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:
Επτά Εκπροσώπων της Κυβέρνησης :
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω webcast)
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS και η
Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
Τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Alpha Bank – κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager NPL – Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Κωνσταντίνος Βόσικας, AGM for Corporate Special Assets
Eurobank Ergasias SA – κ. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος – Eurobank Ergasias SA & Επίτιµος Καθηγητής –
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς – κ. Σπύρος Παπασπύρου, Εxecutive General Manager, Non Core Business & Restructuring
Portfolio
Ανωτέρων Εκπροσώπων από Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισµούς
κ. Declan Costello, Director – European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
κ. Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece – European Central Bank
κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
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κα Andrea Engel, Country Manager – International Finance Corporation (IFC)
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European Stability Mechanism
κ. Ioannis Kaltsas, Head of Division – European Investment Bank
κ. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood – European Investment Fund
Κορυφαίων Διεθνών Επενδυτών
Apollo Management International – κ. Costas Karagiannis, Operating Partner
BlackRock – Mκ. Paschalis Bouchoris, Managing Director
Calamos Investments – κ. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments – κ. John Koudounis, CEO
KPS Capital Partners, LP – κ. Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner
Metropoulos & Company – κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO
Oaktree – κ. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Red Apple Group – κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO
The Libra Group (TBC) – κ. George Logothetis, Chairman & CEO
WL Ross & Co. – κ. Wilbur Ross, Chairman and Chief Strategy Officer
York Capital – κ. William Charles Vrattos, Partner & Portfolio Manager
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπροσώπους Εταιρειών και Οργανισµών:
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
* NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. * Quest
Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling (London) LLP
* TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas
Διεθνών Ναυτιλιακών Εταιρειών:
Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Teekay Corp. and Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε τίτλο
«Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία», θα πραγµατοποιήσει επίσης κατ ‘ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς
πράκτορες και τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους
µελλοντικής συνεργασίας.
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.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
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Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias S.A.,
First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital Link
Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για τη
συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ. Πάνος
Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
κ. Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική αποστολή, οι
εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13
Δεκεµβρίου 2016, 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.
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To µεγάλο «ραντεβού» τραπεζιτών, επιχειρηµατιών και υπουργών στη Νέα
Υόρκη
Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link ανοίγει τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα
12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
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.
Με ηχογραφηµένο µήνυµα θα απευθυνθεί στους διεθνείς επενδυτές ο Πρωθυπουργός, ενώ την έναρξη των
εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κ. Χάρης
Λαλάκος.
Invest in Greece Forum στην Νέα Υόρκη µε δεκάδες κορυφαίους παράγοντες, υπουργούς, funds – Θα
συµµετάσχει και ο W. Ross
Σηµαντικές οι συµµετοχές
Επτά Εκπροσώπων της Κυβέρνησης
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω webcast)
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS και η
Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group

Των τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Alpha Bank – κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager NPL – Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – κ. Κωνσταντίνος Βόσικας, AGM for Corporate Special Assets
Eurobank Ergasias SA – κ. Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος – Eurobank Ergasias SA & Επίτιµος Καθηγητής –
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς – κ. Σπύρος Παπασπύρου, Εxecutive General Manager, Non Core Business & Restructuring
Portfolio

Ανωτέρων Εκπροσώπων από Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισµούς

κ. Declan Costello, Director – European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
κ. Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece – European Central Bank
κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
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κα Andrea Engel, Country Manager – International Finance Corporation (IFC)
κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European Stability Mechanism
κ. Ioannis Kaltsas, Head of Division – European Investment Bank
κ. Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood – European Investment Fund

Κορυφαίων Διεθνών Επενδυτών

Apollo Management International – κ. Costas Karagiannis, Operating Partner
BlackRock – Mκ. Paschalis Bouchoris, Managing Director
Calamos Investments – κ. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments – κ. John Koudounis, CEO
KPS Capital Partners, LP – κ. Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner
Metropoulos & Company – κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO
Oaktree – κ. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Red Apple Group – κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO
The Libra Group (TBC) – κ. George Logothetis, Chairman & CEO
WL Ross & Co. – κ. Wilbur Ross, Chairman and Chief Strategy Officer
York Capital – κ. William Charles Vrattos, Partner & Portfolio Manager

Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπροσώπους Εταιρειών και Οργανισµών:
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
* NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. * Quest
Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling (London) LLP
* TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas
Διεθνών Ναυτιλιακών Εταιρειών:
Dorian Gas Ltd. (NYSE:LPG), Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), Teekay Corp. and Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
ONE–ON–ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε τίτλο “Επενδυτικές
Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία”, θα πραγµατοποιήσει επίσης κατ ‘ιδίαν συναντήσεις µε
εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και
τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής
συνεργασίας.
Η συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.000 Συνέδρους.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
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Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias S.A.,
First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital Link
Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για τη
συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ. Πάνος
Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
κ. Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική αποστολή, οι
εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13
Δεκεµβρίου 2016, 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.
Κέρδος online 2/12/2016 10:13
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Νέα Υόρκη: Το µεγάλο ραντεβού τραπεζιτών, επιχειρηµατιών, υπουργών στις
12/12/2016!

Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link ανοίγει τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη
Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
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.
Με ηχογραφηµένο µήνυµα θα απευθυνθεί στους διεθνείς επενδυτές ο Πρωθυπουργός, ενώ την έναρξη των
εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κ.
Χάρης Λαλάκος.

Σηµαντικές οι συµµετοχές:
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Επτά Εκπροσώπων της Κυβέρνησης :
Επτά Μεγάλων Διεθνών Τραπεζών
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS και η
Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
Των τεσσάρων Ελληνικών Συστηµικών Τραπεζών
Ανωτέρων Εκπροσώπων από Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Οργανισµούς
Κορυφαίων Διεθνών Επενδυτών
Εκπροσώπους Εταιρειών και Οργανισµών:
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία * NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. *
Quest Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling
(London) LLP * TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White
Key Villas
Διεθνών Ναυτιλιακών Εταιρειών:
ONE–ON–ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε
τίτλο “Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία”, θα πραγµατοποιήσει επίσης
κατ ‘ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή
Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να
συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής συνεργασίας.
Η συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.000 Συνέδρους.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy
Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias
S.A., First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital
Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για
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τη συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ.
Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική
αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης
των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016, 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.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Το µεγάλο ραντεβού τραπεζιτών, επιχειρηµατιών και υπουργών
στις 12 Δεκεµβρίου

Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link ανοίγει τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12
Δεκεµβρίου 2016 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
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.
Με ηχογραφηµένο µήνυµα θα απευθυνθεί στους διεθνείς επενδυτές ο Πρωθυπουργός, ενώ την έναρξη των
εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει o Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κ.
Χάρης Λαλάκος.

Σηµαντικές οι συµµετοχές:
Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS και η
Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Aegean Airlines S.A. * Αλεξίου & Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρία * Artemis ITS SA * Eldoraldo Gold * ΕΛΛΑΚΤΩΡ * EY * First Athens S.A. * Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού * Grivalia Properties REIC * Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. * Intercontinental Real Estate &
Development * Intralot * Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία * Lamda Development * Megas Yeeros
Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία * NBG Pangaea REIC * New York Stock Exchange * OTE * Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. *
Quest Holdings SA * Reed Smith * ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών * Shearman & Sterling
(London) LLP * TEMES SA *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White
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Key Villas
ONE–ON–ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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 Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε
τίτλο “Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµός & την Φιλοξενία”, θα πραγµατοποιήσει επίσης
κατ ‘ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή
Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και τέλος από τoν κινηµατογράφο έτσι ώστε να
συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής συνεργασίας.
Η συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.000 Συνέδρους.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy
Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman
Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, Αλεξίου-Κοσµόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία, Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία ,
Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias
S.A., First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική
Πανγαία ΑΕΕΑΠ
2016 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το Συνέδριο κλείνει τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital
Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman & CEO of WL Ross & Co, για
τη συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από επίσηµο γεύµα στο
New York Yacht Club τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016. Τα εισαγωγικά σχόλια θα πραγµατοποιήσει ο κ.
Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader της EY.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
Χορηγός του δείπνου είναι η EY
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016. Συγκεκριµένα η Ελληνική
αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης
των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016, 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.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=370714
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Το Α-Ω του Σαββατοκύριακου για τον κόσµο των αγορών και όχι µόνον

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ: Στα πλαίσια του 18th Ετήσιου Capital
Link Invest in GreeceForum, 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
13 Δεκεµβρίου, 2016.
Συγκεκριµένα η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο
NYSE Euronext και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της
έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016, 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.
ΘΕΣΜΟΣ: Το Ετήσιο 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
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.
IΣΤΟΡΙΚΟ: ‘Εχει µια επιτυχηµένη προϊστορία 18 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.
ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation. Σε
Συνεργασία µε: New York Stock Exchange… Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas,
Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman Sachs, UBS…
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Alpha Bank, ΑλεξίουΚοσµόπουλος Δικηγ. Ετ.
Axia Ventures Group Ltd, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία , Calamos
Investments, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρατζάς & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
Lamda Development, Libra Group, Όµιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε., Reed
Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Eldorado Gold Corporation, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Eurobank Ergasias
S.A., First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intralot, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ
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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ

backstage
ΟΜΟΛΟΠΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

στον χώρο ms κεφαλαιαγορά5 με τα Ελληνικά
Πετρέλαια να είναι πρώτα στη σειρά για
50 εκατ ευρώ και τη ΔΕΗ να ακολουθεί όπου

θα πρέπει να πέσει η απόδοση του ομολόγου

που λήγει το 2019
ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ο Ευάγγελθ5 Μυτιληναίθ5 που
ανέφερε ότι η ένταί η στο πακέτο nooonKtis

χαλάρωσα θα δώσει τη δυνατότητα eras
επιχειρήσει για χαμηλότοκη χρηματοδότηση
Ομακ με την Axia να δίνει τιμή-στόχο τα
8,6ο ευρώ θα επιλέγει να κάνει κι auras
ομολογιακό
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ του επιχειρηματικού

χώρου τραπεζπ

υπουργοί και ο iôios ο

npco0unoupYÔs θα είναι napôras στο συνέδριο
ms Capital Link που θα Ξεκινήσει Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου σε μια περίοδο μ*ε
επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική
οικονομία που ανεβαίνει λόγω ms α&ολό
Ynons BaoiKÖs opiAnxiis από την κυ βέρνηση
θα είναι ο unoupyôs Ενέργεια5 TicopYos

Σταθάκη

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ και A£co\rôas Φρα
YKiaôàKns από τον τραπεζικό χώρο Νικόλα5

Ecapxos από την Deutcshe Bank Xpàoros
Μεγάλου με το Tite Capital από τον επενδυτικό
Θεόδωρο5 J>éooas cos πρόεδρο5 του
ΣΕΒ ZàKns KaMnoàvtons AxiMéas Κωστα
ντακόπουλθ5 και Eumxios Βασιλάκη από

του5 επιχειρηματίε5

ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ οι κύριοι Παπαδημητρί
ου και Χουλιαράκη5 ενώ από τη ΓΓΔΕ ο
TicopYOS Πιτσιλή5 Μεγάλο ενδιαφέρον θα
έχει η παρουσίαση του προέδρου ms ΔΕΗ
Μανώλη Παναγιωτάκη ειδικά καθ&κ ο όμι

λθ5 αναζητεί το βιώσιμο σχέδιο ms επόμενα

pépas Από στελέχη mions οι κύριοι
και XpuoiKÔs

Αθανασίου

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ θα τιμηθεί ο Γουίλ

μπουρ Pos ενώ παρόν θα είναι σύσσωμο ο
ελληνοαμερικάνικο λόμτπ με tous Kupious
Αογοθέτη Libra Κάλαμο Κουδούνη και
φυσικά tous Kopucpaious διεθνεί επενδυ
HKOÙS OIKOUS

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ενδιαφέρον στη
MIG KaOcos η τρέχουσα κεφαλαιοποίηδτϊ

θεωρείται εξαιρετικά υποτιμημένη αν μάλιστα
υπάρξει και μια αναδιάρθρωση των
δανείων ms εια\ρε\α με το EBITDA να κινείται
ανοδικά Πολλά στηρίζει η αγορά στην
προεδρία του κ Σταύρου Λεκάκου
ΝΕΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΣ χαμηλότερη
θα υπάρξει για τονΔΕΣΦΑ εφόσον η

κυβέρνηση

περάσει από tous θεσμού5 την
του διαγωνισμού Στο παιχνίδι
αυτή τη φορά εκπμάται ότι θα μπει η βελγική

επανεκκίνηση

Fluxys
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Ενέργειας Μάρος Σέφκοβιτς, με ατζέντα
και τον ΔΕΣΦΑ.
Την Πέμπτη θα προσγειωθεί μαζί με τον
Πρωθυπουργό στο Τελ Αβίβ και από εκεί
θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου

Αυστηροί
οι δανειστές:
Τι κάνατε με

να συμμετάσχει στην τριμερή
- Κύπρου - Ισραήλ. Και στα τέλη
Ελλάδας

της εβδομάδας αναχωρεί για Νέα Υόρκη
ώστε να συμμετάσχει στο σημαντικό για
την ελληνική οικονομία συνέδριο Capital
Link, που αρχίζει τη Δευτέρα- Δεν λέω,
από συλλογή μιλίων καλά πάμε...

το Υπερταμείο;

Καλύπτει Σκουρλέτη

Αν κάποιοι συνεχίζουν να ερμηνεύουν
όπως τους εξυπηρετεί το Υπερταμείο,
μετά και το χθεσινό ανακοινωθέν του
Eurogroup για την Ελλάδα θα πείσθηκαν
για τη σημασία που αποδίδουν σε αυτό
οι δανειστές.
Δίχως εκτενή αναφορά στα εργασιακά,
η ανακοίνωση μνημονεύει ξανά - όπως
συμβαίνει σε κάθε Eurogroup - το θέμα
που αποτελεί ιερό δισκοπότηρο για το

Ο αντιπρόεδροβ ms EE, αρμόδιοε
για θέματα Ενέργειαε, ΣλοΒάκοβ
Mapos Σε 4>koBits

προσληφθεί τα μέλη του Διοικητικού

προγραμματίζεται να ενταχθούν υπό
την ομπρέλα της Εταιρείας Δημόσιων

Βερολίνο: το γεγονός ότι πρέπει το αργότερο
έως το τέλος Ιανουαρίου να έχουν

Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας

Συμμετοχών

και Περιουσίας, προκειμένου
το Ταμείο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Τρέξτε, με άλλα λόγια.
Ηδη, όπως λένε οι πληροφορίες, έχει
επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο
του Υπερταμείου η εταιρεία στελεχών
Stanton Chase International ως σύμβουλος
για την αναζήτηση και στελέχωση
του Διοικητικού του Συμβουλίου και
κυρίως του διευθύνοντος συμβούλου
και του δεύτερου εκτελεστικού μέλους.
Το περιθώριο για να παραδώσει την
πρότασή της είναι εντός εξήντα ημερών,
χρονοδιάγραμμα που συμπίπτει
με το τέλος Ιανουαρίου όπως αναφέρει
η ανακοίνωση του Eurogroup.
Οχι, μη νομίσετε ότι στην κυβέρνηση
βιάζονται. Μέχρι σήμερα δεν έχει
καμία από τις ΔΕΚΟ που
μεταβιβαστεί

Μια όμως που σας μίλησα για ΔΕΣΦΑ, να
πω ότι χθες ο Σταθάκης έδωσε πρώτη
φορά δημοσίως το στίγμα του σχετικά με
το πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος το ζήτημα.

Συμμετοχών, της θυγατρικής του Υπερταμείου,
που προσωρινά στεγάζεται στην
οδό Βουλής...

Αφορμή, η ανακοίνωσή του μέσω της
οποίας η κυβέρνηση καταλογίζει ευθύνες
στη ΝΔ σε σχέση με τη μη ολοκλήρωση
της συμφωνίας με τη SOCAR.
Δεν θεωρώ τυχαίο ότι η ανακοίνωση
βγήκε αφού πρώτα ο Σταθάκης είδε τον
Σέφκοβιτς, συνάντηση από την οποία
προκύπτει ότι πέραν της πρώτης ενόχλησης,
οι αντιδράσεις των εταίρων για το
ναυάγιο είναι, από ότι λένε τουλάχιστον
πηγές του υπουργού, διαχειρίσιμες.
Αυτό όμως που σημειώνω από την
Σταθάκη είναι ότι προσφέρει
πλήρη κάλυψη στους χειρισμούς Σκουρλέτη
ανακοίνωση

0 miapevos

και την «περίφημη» τροπολογία
σχετικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.

ΣιαθάκΐΉ
Την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε στη
Ρώμη για να συζητήσει το σχέδιο
του αγωγού East Med για τη
μεταφορά του αερίου από τα κοιτάσματα
της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη.
Προχθές ο Γιώργος Σταθάκης βρέθηκε
στις Βρυξέλλες γ\α την τακτική Σύνοδο
των υπουργών Ενέργειας σχετικά με την
ασφάλεια τροφοδοσίας στο φυσικό αέριο,
ενώ χθες συνάντησε τον αντιπρόεδρο
κατασκευής

της Κομισιόν και αρμόδιο για θέματα

Τροπολογία που, σύμφωνα με όσα
υποστηρίζει η κυβέρνηση, εισήχθη στη
Βουλή σε εφαρμογή και σε πλήρη
σχετικής κοινοτικής οδηγίας.
Σας το έχω ξαναπεί. Αυτό που είχε πει
ο Σταθάκης στους συνδικαλιστές της
ΓΕΝΟΠ «εγώ είμαι πιο αριστερός από τον
Σκουρλέτη παρότι λιγότερο επαναστάτης»,
μην το πάρετε μόνο ως χαριτολόγημα. Στα ενεργειακά κινείται σε παρόμοια
γραμμή με τον Πάνο, κρίνοντας από τα
πρώτα του βήματα.
συμβατότητα
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th Annual Capital Link

18 Invest in Greece

Forum

Monday December 12 2016
New York City

In Cooperation With

IIIIII

Lead Sponsors

NYSE

d

Navigation Ltd

Capital Link's 18th Annual Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday December 12

2016

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
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational marketing and networking opportunities It is an international conference about
Greece in New York City featuring government and business leaders from the United States Greece and Europe It provides the point of view of the major
investment and commercial banks involved with Greece the supranational institutions the major investors the Greek government and the Greek private
sector companies December mark's the 18 year milestone of Capital Link's commitment to raising awareness about Greece as an investment destination
to a wider investor universe 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 markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds
energy infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans management and global shipping

The Ambassador of Greece to the USA Hon Haris Lalacos will provide Opening Remarks for the Forum
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will send the Government's message to the international investor Community via webcast

Seven Greek Government Officials
Hon Dimitri Papadimitriou Minister of Economy and Development
Hon George Stathakis Minister of Environment and Energy
• Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Hon Alexis Charitsis Alternate Minister of
Economy and Development Hon George Chouliarakis Alternate
Minister of Finance via webcast
Mr George Pitsilis Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue
Ministry of Finance
• Mr Eric Tourret
Deputy CEO Hellenic Financial Stability Fund
Seven global investment banks
Citi Bank of America Merrill Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures
Group

Four Greek Systematic Banks
Wholesale Banking National Bank of Greece Mr Leonidas
Alpha Bank Mr Theodoras Athanassopoulos Executive General Manager NPL
Fragkiadakis CEO National Bank of Greece Mr Constantinos Vossikas AGM for Corporate Special Assets Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos
Karamouzis Chairman
Emeritus Professor University of Piraeus Piraeus Bank Mr Spyros Papaspyrou Executive General Manager Non Core
Business

Restructuring Portfolio

Senior Representatives From European

International Organizations

Mr Declan Costello Director European Commission Directorate-General for Economic
Financial Affairs Mr Francesco Drudi Principal Adviser
Country coordinator for Greece Mrs Sabina Dziurman Director for Greece and Cyprus European Bank for Reconstruction and Development
• Mrs Andrea
International
Finance
Mr Nicola Giammarioli Head of Strategy
Engel Country Manager
Institutional Relations
Corporation IFC
European Stability Mechanism Mr loannis Kaltsas Head of Division European Investment Bank Mr loannis Tsakiris Head of Division of SE Europe
and EU Neighborhood European Investment Fund

International Investors
Mr Costas Karagiannis Operating Partner
Apollo Management International
BlackRock
Mr Paschalis Bouchoris Managing Director
• Caiamos Investments
Mr John P Calamos Sr Founder Chairman
Global Chief Investment Officer Calamos Investments Mr John Koudounis
CEO KPS Capital Partners LP Mr Michael Psaros Co-Founder Managing Partner Oaktree Mr Spyros Spyropoulos Senior Advisor Red Apple
Group Mr John Catsimatidis Chairman CEO The Libra Group Mr George Logothetis Chairman 8 CEO TBC WL Ross 8 Co Mr Wilbur Ross
Chairman and Chief Strategy Officer York Capital Management Mr William Charles Vrattos Partner 8 Portfolio Manager

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Multinational Companies

8i

Organizations

A.S Papadimitriou
Partners Law Firm Aegean Airlines S.A Alexiou
Kosmopoulos Law Firm Artemis ITS SA Ballas Pelecanos Associates
L.P.C
Eldoraldo Gold Eliaktor EY First Athens S.A
Greek National Tourism Organization Grivalia Properties REIC Hellenic Petroleum SA
• Intercontinental Real Estate
Partners Law Firm Lamda Development Megas Yeeros Group McKinsey
Development Intralot Karatzas
Company Greece momencioTM NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange OTE Public Power Corporation S.A
Quest Holdings SA
• Reed Smith
SEV Hellenic Federation of Enterprises Shearman Sterling London LLP TEMES SA Tite Capital Limited Trans Adriatic Pipeline
TAP Watson Farley Williams White Key Villas

Global Shipping Companies
Dorian Gas Ltd

NYSE LPG

Euroseas Ltd

NASDAQ:ESEA Teekay Corp NYSE:TK and Tsakos Energy Navigation NYSE:TNP

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forums.capitallink.com/greece/2016/index.html
For more information please contact Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY
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Publication date: 06/12/2016 08:39
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Καραµούζης-Φραγκιαδάκης: Τι θα πουν µε τους θεσµικούς επενδυτές στη Νέα
Υόρκη
By Μαίρη Παυλάκου Τα αποτελέσματα τoυ Eurogroup δίνουν μια βάση όσο αφορά το χρέος για το οποίο είναι έντονο το
ενδιαφέρον των επενδυτών, όπως και για τον τρόπο ανταλλαγής των οµολόγων που έχουν οι τράπεζες.
Φραγκιαδάκης και Καραμούζης αναμένεται να δεχθούν, κατά τη διάρκεια του Capital Link Forum την
ερχόμενη Δευτέρα, τόσο στο πάνελ στο οποίο μετέχουν όσο και στις one –on -one meetings, συνεχείς
ερωτήσεις για το πλάνο µείωσης των NPLs.
Δεύτερη αξιολόγηση αλλά και εξελίξεις στην Ιταλία, για την οποία θα υπάρχει καλύτερη εικόνα ως τότε,
αποτελούν µέρος ενός παζλ µέσα στο οποίο οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να αναδειχθούν.
Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας και ο πρόεδρος της Eurobank διατηρούν στενές σχέσεις με την διεθνή
επενδυτική κοινότητα και το Capital Link Forum είναι μια αφορμή να την ενισχύσουν, βοηθώντας και την
οικονομία, τις προοπτικές της οποίας υπουργοί, και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μέσω webcast, θα
επιχειρήσουν να προωθήσουν.
Με τιμώμενο πρόσωπο έναν γνώστη της ελληνικής οικονομίας και τον επόμενο υπουργό εμπορίου των ΗΠΑ
Wilbur Ross, η εκδήλωση της Νέας Υόρκης με συμμετοχή εκπροσώπων μεγάλων funds, επενδυτικών
τραπεζών και από ελληνικής πλευράς επιχειρηματιών και εφοπλιστών είναι μια ευκαιρία παρουσίασης του
επενδυτικού στόρυ της επόµενης ηµέρας.
Οι έλληνες τραπεζίτες παρουσίασαν ήδη τις προοπτικές του κλάδου στην εκδήλωση της εταιρείας
Autonomous Research την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο ενώ και στο τέλος της τρέχουσας
εβδοµάδας θα βρεθούν στη βρετανική πρωτεύουσα για την Goldman Sachs.
Στο Capital Link Forum θα λάβουν μέρος ως εκπρόσωποι των θεσμών οι Declan Costello από την Κομισιόν,
Francesco Drudi από την ΕΚΤ, Nicola Giammarioli από τον ESM και Delia Velculescu από το IMF.
Aπό την πλευρά της κυβέρνησης, εκτός από το μήνυμα του πρωθυπουργού, θα μιλήσουν οι Γ.Χουλιαράκης,
Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Σταθάκης, A. Xαρίτσης και Γ. Πιτσιλής. Μεταξύ των εκπροσώπων της
επιχειρηματικής κοινότητας περιλαμβάνονται οι Α. Κεραστάρης, CEO της Ιntralot, Θ. Φέσσας, Α.
Καλλιτσάντσης, Oδ. Αθανασίου, Γ. Χρυσικός, Αρ. Καρυτινός, Αρ. Χαλικιάς, Αχ. Κωνσταντακόπουλος, Μ.
Καμπουρίδης, Ευτ. Βασιλάκης και από τον ναυτιλιακό κλάδο, ο Γ. Λυκούδης της Dorian LPG, ο Αριστείδης
Πίττας της Euroseas και ο Νίκος Τσάκος.
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Στην Ν. Υόρκη Κουντουρά και Τζιάλλας για το συνέδριο >
Τη Νέα Υόρκη θα επισκεφθούν η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου, Γιώργος Τζιάλλας και αντιπροσωπεία του
Υπουργείου Τουρισµού ενόψει του Συνεδρίου Capital Link “Invest in Greece” Forum, το οποίο θα λάβει χώρα
µεταξύ 12 και 13 Δεκεµβρίου.
Στόχος της επίσηµης επίσκεψης είναι η προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών στον ελληνικό
τουρισµό.

Tags
Invest in GreeceΓιώργος ΤζιάλλαςΈλενα Κουντουράτουρισµός
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Στο συνέδριο Invest in Greece στη Ν. Υόρκη Κουντουρά και Τζιάλλας
Τη Νέα Υόρκη προγραµµατίζει να επισκεφθεί η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου, κ. Γιώργος Τζιάλλας και αντιπροσωπεία
του Υπουργείου Τουρισµού ενόψει του Συνεδρίου Capital Link “Invest in Greece” Forum, το οποίο θα λάβει
χώρα µεταξύ 12 και 13 Δεκεµβρίου.
Σκοπός της επίσηµης επίσκεψης είναι η προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών στον ελληνικό
τουρισµό.
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Στο συνέδριο Invest in Greece στη Ν. Υόρκη Κουντουρά και Τρυφωνόπουλος
Written by Palmos

Στο συνέδριο Invest in Greece στη Ν. Υόρκη
Κουντουρά και Τρυφωνόπουλος
Τη Νέα Υόρκη προγραµµατίζει να επισκεφθεί η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά,
ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΟΤ Δηµήτρης Τρυφωνόπουλος και αντιπροσωπεία του Υπουργείου Τουρισµού
ενόψει του Συνεδρίου Capital Link “Invest in Greece” Forum, το οποίο θα λάβει χώρα µεταξύ 12 και 13
Δεκεµβρίου.
Σκοπός της επίσηµης επίσκεψης είναι η προβολή και η προώθηση του ελληνικού τουρισµού µέσω
συναντήσεων µε Tour Operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες, εκπροσώπους τουριστικών ενώσεων,
εκπροσώπους Πανεπιστηµίων, µεγάλων Διεθνών Οργανώσεων και Οργανισµών, αεροπορικών εταιρειών,
δηµοσιογράφους, εκπροσώπους ΜΜΕ, κ.α.

1. ΑΠΟΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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ΑΠΟΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΕΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΕΕΙΕ
ε αφορμή το Φόρουμ της Capital Link
της δέσποινας ςυριοπουλου

Στη

Νέα Υόρκη αναμένεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα και τις σχετικές
ανακοινώσεις να βρεθούν στις

Δεκεμβρίου τέσσερις κορυφαίοι υπουργοί
της κυβέρνησης Τσίπρα προκειμένου
να λάβουν μέρος στο επενδυτικό Φόρουμ
της ιδιωτικής εταιρείας Capital Link Στην
αμερικανική μεγαλούπολη θα μεταβούν ο
υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός
και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπα
δημητρίου και Αλέξης Χαρίτσης αντίστοιχα
ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης
και η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντου
ρά ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο γενικός
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πι
τσιλής Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη
φορά στην ιστορία της συγκεκριμένης
διοργάνωσης που συμμετέχουν εκ μέρους
της χώρας μας τέσσερις υπουργοί
Η ελληνική αντιπροσωπεία θα δώσει το
παρών στο ξενοδοχείο Metropolitan
στο κέντρο του Μανχάταν προκειμένου να
παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για
1

2

την οικονομία με τους τέσσερις υπουργούς
να συμμετέχουν παράλληλα σε πάνελ με
απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων
Στο Φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου
θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμα
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου
Χουλιαράκη αναμένεται να συμμετά¬

Υπουργοί άλλωστε που έχουν λάβει
μέρος κατά το παρελθόν στο Φόρουμ
της Capital Link μεταξύ άλλων οι Γιώργος
Παπανδρέου Γιάννος Παπαντωνίου
Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Πα
παθανασίου έκαναν λόγο για επενδυτικό
ενδιαφέρον για την Ελλάδα που ωστόσο
έμεινε απλώς ενδιαφέρον Από την ιδιωτι¬

Οικονομίας

62
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http://www.epikaira.gr

θα συμμετάσχουν επικεφαλήβ ελληνικών εταιρειών και
στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων ενώ θα προβληθεί
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα
σχουν επίσης επικεφαλής ελληνικών εταιρειών
ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες
και στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων
Υπ αυτό το πρίσμα θεωρείται μια εξαιρετική
ευκαιρία να βγει κάτι καλό όσον αφορά
στην προσέλκυση των περιβόητων επενδύσεων
που θα οδηγήσουν τη χώρα στην ανάπτυξη
αν και το παρελθόν του Φόρουμ δεν

προδιαθέτει για ευχάριστες εκπλήξεις

κή αυτή διοργάνωση δεν προέκυψε όλα
αυτά τα χρόνια ούτε από τους διοργανωτές
κάποια ανακοίνωση έστω για μία
συμφωνία ή εκδήλωση ενδιαφέροντος
από αμερικανική εταιρεία ούτε
καν σε επίπεδο προθέσεων για κάποια
επένδυση που θα ωφελούσε επί της ουσίας
την Ελλάδα Κι αυτό είναι κάτι που έχουν
λάβει σοβαρά υπόψη τους οι υπουργοί που
επιχειρηματική

09/12-22/12/16
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Αλ. Χαρίτσης: Οι πολιτικές δυνάµεις να πάρουν θέση για τα εργασιακά και τα
πρωτογενή πλεονάσµατα (audio)
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης µίλησε στους Ανδρέα
Παπασταµατίου και Στεφανία Χαρίτου, στην εκποµπή «Απολύτως Σχετικό», που µεταδίδεται από το
Πρώτο Πρόγραµµα, τη Φωνή της Ελλάδας και τους Περιφερειακούς της ΕΡΤ.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Ν.Υόρκη (µαζί µε άλλους αρµόδιους υπουργούς), για
το συνέδριο που γίνεται εκεί (18ο Greek Investor Forum) «σε σχέση µε την ελληνική οικονοµία και τις
δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων». Στόχος είναι η συνάντηση των ελλήνων υπουργών µε
εκπροσώπους της πραγµατικής οικονοµίας, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα µας,
επεσήµανε ο αναπληρωτής υπουργός.
Μιλώντας για τις επενδύσεις και την προσπάθεια, που κάνουµε να τις προσελκύσουµε, ο κ. Χαρίτσης
υπογράµµισε την ανάγκη δηµιουργίας ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, που είναι «µια παλιά
ιστορία, την οποία όλοι µας την ακούµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Όπως είπε ο κ. Χαρίτσης δεν είναι το
σηµαντικότερο θέµα οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά η δυνατότητα των επενδυτών να γνωρίζουν τις
υποχρεώσεις τους σε βάθος χρόνου.
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε µάλιστα, ως παράδειγµα εφαρµογής και ως «πρώτο βήµα», σ’ αυτή την κατεύθυνση
ρύθιση στον νέο αναπτυξιακό νόµο που δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουν όσοι κάνουν µεγάλες
επενδύσεις, πάνω από 20 εκ. το φορολογικό πλαίσιο σε βάθος 12ετίας. «Η µείωση φορολογικών
συντελεστών από µόνη της δεν επιφέρει προσέλκυση επενδύσεων» υπογράµµισε ο κ. Χαρίτσης.
Άλλο σηµαντικό θέµα, που αφορά τους επενδυτές είναι το χωροταξικό, όπως είπε ο αν. υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και στις επόµενες ηµέρες θα ψηφιστεί σχετικό νοµοσχέδιο.
Ο κ. Χαρίτσης µίλησε και για την αξία των χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ, για το οποίο είπε
ότι, δεν πρέπει να επαναλάβουµε τα λάθη των τελευταίων 30 χρόνων, που «οι πόροι αυτοί αποτέλεσαν
αντικείµενο αξιοποίησης για λόγους δηµιουργίας και συντήρησης συγκεκριµένων δικτύων οικονοµικών
συµφερόντων και πελατειακών σχέσεων» και ενηµέρωσε, ότι κατά την υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων
οι δαπάνες των δηµοσίων επενδύσεων µέσα στο 2016 ανέρχονται στα 6,75 δις.
Ο κ. Χαρίτσης υπενθύµισε ότι διαθέτουµε τρία νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, το νέο πρόγραµµα
«Εξοικονοµώ», το νέο Ταµείο Επιχειρηµατικότητας για δανεισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και
το νέο Ταµείο Συµµετοχών για το οποίο θα µπουν σύντοµα οι υπογραφές, παρουσία του πρωθυπουργού
και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και «αφορά κατά κύριο λόγο ελληνικές
δυναµικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε έµφαση σε τοµείς, όπως η αγροτοδιατροφή και οι νέες
τεχνολογίες».
Τέλος, µιλώντας για την εν εξελίξει διαπραγµάτευση στο πλαίσιο της 2ης αξιολόγησης ο κ. Χαρίτσης
εκτίµησε ως πολύ σηµαντική την απόφαση του Γιούρογκρουπ της 5ης Δεκεµβρίου, από την οποία
προκύπτει ελάφρυνση του χρέους, που µεταφράζεται σε 45 δις µέχρι το 2060 και ξεκαθάρισε πως η
κυβέρνηση δεν θα δεχτεί παράλογες απαιτήσεις, όπως το σταθερό πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% σε βάθος
δεκαετίας.
Ο αν. υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ζήτησε από όλες τις πολιτικές δυνάµεις να πάρουν σαφή
θέση για τα εργασιακά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα, ώστε «να είναι σαφές στον ελληνικό λαό
ποιες είναι οι θέσεις όλων των πολιτικών δυνάµεων και κατά πόσον συµφωνούν ή όχι, µ’ αυτές τις κατά τη
γνώµη µας παράλογες απαιτήσεις µέρους των δανειστών».
Πηγή:Πρώτο Πρόγραµµα
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Στην Ν. Υόρκη Κουντουρά και Τζιάλλας για το συνέδριο «Invest in Greece»
Τη Νέα Υόρκη θα επισκεφθούν η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου, Γιώργος Τζιάλλας και
αντιπροσωπεία του Υπουργείου Τουρισµού ενόψει του Συνεδρίου Capital Link “Invest in Greece”
Forum, το οποίο θα λάβει χώρα µεταξύ 12 και 13 Δεκεµβρίου.
Στόχος της επίσηµης επίσκεψης είναι η προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών στον ελληνικό
τουρισµό.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΦΙΞΕΙΣ

Τι θα φέρει το α με
Επανάληψη παλαιότερων σκηνικών ή μια χρυσή ευκαιρία

Στην

επενδυτική άπνοια που αποτελεί
το αρνητικό σήμα κατατεθέν

της ελληνικής αγοράς
την τελευταία πενταετία κάτι φαίνεται
ότι έχει αρχίσει να κινείται έστω
δειλά δειλά έχοντας αμερικανική
υπογραφή
Μια σειρά παράγοντες δείχνουν ότι αυτό
που είχε από πολλούς προεξοφληθεί

ότι δηλαδή η αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα
δεν θα έχει χαρακτηριστικό καταιγίδας
αλλά θα είναι σταδιακή ακολουθώντας
τη σταθεροποίηση της οικονομίας
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
Υπάρχουν μια σειρά από ενδείξεις και
ταυτόχρονα ένα μεγάλο ερωτηματικά
Καταρχήν η επιστροφή των επενδυτικών
ροών από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα
σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά
από το 2013 με υπερτριπλασιασμό
μάλιστα των κεφαλαίων που έφτασαν
στη χώρα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς
Αφετέρου μια σειρά από γεγονότα
που στο λυκόφως του 2016 δείχνουν
αμερικανική επέλαση
Συνέδρια στην Ελλάδα και σης ΗΠΑ
για τις επενύσεις τακτικότατες
αμερικανικών funds Ελλη
νοαμερικανών κ α που συζητούν για
όλα αλλά εκείνο που εν κατακλείδι δείχνουν
τουλάχιστον προς το παρόν
επισκέψεις

είναι ότι το ενδιαφέρον τους
μόνο στην ευκαιρία των
κόκκινων δανείων
Της μιας ευκαιρίας χρήσης των
επικεντρώνεται

κόκκινων δανείων από εταιρίες
που όντως θα υπάρξουν και ήδη
εκδηλώνονται ενώ αυτά της μεσοπρόθεσμης
και μακροπρόθεσμης προοπτικής
που θα αποτελέσουν επενδυτική
ένεση αλλά θα προσδώσουν και
ώθηση στη χώρα είναι το
κοράκια

àhÊÊËÊmmwmmmmamm
To Hellenic American

Initiative
Το Επιμελητήριο

Τη Δευτέρα το Capital
Link στη Νέα Υόρκη
Τον Ιούνιο το Concordia
Summit στην Αθήνα
CAPITAL LINK ΚΑΙ CONCORDIA
Τη Δευτέρα εξάλλου ξανά η πολιτική
οικονομική τραπεζική και επιχειρηματική
Ελλάδα προσγειώνεται στη Νέα Υόρκη
όπου θα διεξαχθεί το σημαντικότερο διεθνές
Συνέδριο για την επενδυτική προοπτική
της χώρας μας Διοργανωτές η
Capital Link και η New York Capital
Exchange Με Σόρος Μπάφετ Πόλσον
αλλά και τον νέο υπουργό Εμπορίου των
ΗΠΑ και μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Κύπρου
Γουίλμπορ Ρος Έλληνες υπουργούς
Σταθάκης Παπαδημητρίου Χουλιαράκης
κ α
τραπεζίτες Φραγκιαδάκης Καρα
μούζης κ.α και επιχειρηματίες Μυτιλη
ναίος Φέσσας Καλλιτσάντσης Βασιλάκης
Κωνσταντακόπουλοςκ.α και Ελλη
νοαμερικανούς μεγιστάνες που ψάχνουν
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κατσιματίδης Μητρόπουλος Ψαρός
κ.α
Ακόμα το πρώτο Concordia Summit
στην Ευρώπη θα γίνει στην Αθήνα 5 και
6 Ιουνίου του 2017 Είναι μια κίνηση της

οικογένειας Λογοθέτη που μένει να δούμε
στην πράξη τι μπορεί να αποφέρει πέρα
από τα όποια επικοινωνιακά κέρδη από
την παρουσία ουσιαστικό της Libra στην
Ελλάδα
Το Συνέδριο διοργανωτές του συ
νιδρυτές της Concordia Νικ Λογοθέτης
και Mathew Swift και ο βασικός υποστηρικτής
επικεφαλής της Libra Group Τζ
Λογοθέτης με συμμετοχές ηγετών κρατών
αξιωματούχων τεχνοκρατών και

Κάλαμος

ΟΙ

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

προσωπικοτήτων

της εμβέλειας Γιούνκερ
Μπάφετ Σόρος κ.λπ θα εστιάσει στα προ¬

βλήματα της ευρύτερης περιοχής στη λεκάνη
της Α Μεσογείου και σαφώς α αυτά
της Ελλάδα
Την ίδια ώρα ο αστάθμητος παράγοντας
Τραμπ με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν
δίπλα του αλλάζει την ατζέντα
Ο Ρος άνθρωπος στον στενό υπουργικό
πυρήνα του νέου πλανητάρχη είναι το
τιμώμενο

πρόσωπο στο Capital Link Ο Ελλη

νοαμερικανός στενός συνεργάτης του Τραμπ
για ενεργειακά θέματα Τζορτζ
υάρχουν αμφιλεγόμενες
για την ισχύ που έχει ήρθε στην
Παπαδόπουλος

πληροφορίες

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

αναπτυξιακή

ζητούμενο

Από την επίσκεψη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη

το Σεπτέμβριο και την πρόσκληση στο
πλαίσιο του Hellenic American Initiative
στους επενδυτές για έφοδο στην Ελλάδα
μέχρι την πρόσφατη του Ομπάμα στην
Αθήνα που σηματοδότησε προσκλητήριο
σε αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια
να δουν άμεσα την ευκαιρία της Ελλάδας
ιδίως στον τουρισμό και την ενέργεια
Το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
ανεβάζει ταχύτητες με το κλείσιμο της
χρονιάς Μετά το πρόσφατο Συνέδριο για
την ελληνική οικονομία όπου συμμετείχαν
Ευρωπαίοι Αμερικανοί και Έλληνες
αξιωματούχοι τραπεζίτες και επιχειρηματίες
επενδυτές έχει την ομιλία Μητσοτάκη
την ερχόμενη Τρίτη όπου
ότι θα δώσει το στίγμα του
προσκλητηρίου προς τους ξένους ιδιαίτερα
προς τους Αμερικανούς ενδιαφερόμενους
επενδυτές
προαναγγέλλεται

Ζητούνται σταθερότητα και κίνητρα
επιχειρούμενη αμερικανική απόβαση
στην Ελλάδα φέρνει όμως και
μηνύματα Οι τοποθετήσεις των funds
και των επενδυτών αναφέρονται στις
δυσκολίες των επενδύσεων στην Ελλάδα
καθώς και το άγχος για τις οριστικές
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
χρέος αξιολόγηση ένταξη στο QE
έξοδος στις αγορές
Σε κάθε ευκαιρία οι Αμερικανοί
τα κακώς κείμενα στην
Ελλάδα με πρώτο τις σπάνιες περιόδους
πολιτικής σταθερότητας ενώ απωθητικά
λειτουργούν και το μη φιλικό πλαίσιο
για τη φορολογία και την αδειοδό
τηση των επιχειρήσεων Οι επενδυτές
ζητούν κίνητρα και βρίσκουν αδιαφορία
διστακτικότητα και διελκυστίνδες
Η

επισημαίνουν

Δεν είναι τόσο παλιές οι τεράστιες
προσδοκίες για αμερικανικό επενδυτικό
μπουμ που προξένησε η παρουσία
και ένθερμη συμμετοχή 20-25 με
γαλοεπενδυτών με χαρτοφυλάκιο πάνω
από μισό τρισ δολάρια σε φόρουμ
στη Νέα Υόρκη το 2014 με πρωταγωνιστή
τον Α Σαμαρά καθώς και η
έλευση πολλών μεγιστάνων
στην Ελλάδα με σχέδια επενδύσεων σε
διάς^ορους κλάδους ωστόσο όλα σχεδόν
έμειναν στα χαρτιά λόγω της

Ο Mm

Λαρριγγάκης
πρόεδρος
του ΑΗΙ

ελπιδοφόρα

πολιτικής

αστάθειας που ακολούθησε
Το ίδιο μνημειώδης έχει μείνει και η
προσπάθεια του Κλίντον να αποσπάσει
κάποιες ενθαρρυντικές αντιγραφειοκρατικές
και κατά της υπεροφορολόγη
σης των επιχειρήσεων κουβέντες από

τον Αλ Τσίπρα στο φόρουμ του Ιδρύματος
του πέρυσι επίσης στη Νέα Υόρκη
χωρίς επιτυχίας γεγονός που σκόρπισε
απογοήτευση στους επιχειρηματίες
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ρικανικό φλερτ για επενδύσεις
ΣΤΗΝ 6η ΘΕΣΗ 01 ΗΠΑ

Το πανόραμα των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα
Στην έκτη θέση με 1,64 δισ ευρώ
άμεσων επενδύσεων σε σύνολο 38,6
δισ βρίσκονται οι ΗΠΑ στον κατάλο
γο των χωρών που ετοιρίες τους επεν
δύουν στην Ελλάδα στην τελευταία
δεκαετία Προηγούνται η Γερμανία κυ
ρίως λόγω της επένδυσης της Deutsche
Telecom στον ΟΤΕ και ακολουθούν
Γαλλία Βρετανία Ολλανδία Κύπρος
Οι Αμερικανοί αυξάνουν σταθερά τις
επενδύσεις τους στην Ελλάδα τα τε
λευταία χρόνια παρότι σύμφωνα με

καμψαν φτάνοντας στα 1,415 δισ δο
λάρια
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας
ΗΠΑ από το 2002 μέχρι και πέρυσι

παραμένει σταθερά πλεονασματικό
ί

Ι

στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών
Ο Τζορτζ Λογοθέτης

επικεφαλής της Libra Group
ι Ο Τζον
I

Κάλαμος κεντρικός
ομιλητής στο Capital Link

Ελλάδα είδε μεταξύ άλλων και τον Κυρ
Μητσοτάκη και επιβεβαίωσε τη στρατηγική
συνεργασία των δυο χωρών
Ακόμα πιο σημαντικό οι διαρροές από
την αμερικανική πρωτεύουσα φέρουν τους
τρεις αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης
να προετοιμάζονται για αναβάθμιση του
αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας τραπεζών
και επιχειρήσεων ενώ έντονη είναι
και η κινητοποίηση των Ελλήνων ομογενών
που θέλουν να δουν Ελλάδα
με την επιδίωξή τους για
στο νέο περιβάλλον των ΗΠΑ
παράλληλα

Αναλύσεων το 2013 και το 2014 μει
ώθηκαν κατά 583 και 447 εκατ δο
λάρια αντιστοίχως Το παράδοξο που
δείχνει όμως τις τεράστιες δυνατότη
τες περαιτέρω διεύρυνσης των αμερι
κανικών επενδύσεων στην Ελλάδα εί
ναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΔΝΤ ενώ το αποθέματα αμερικανικών
άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα το
2014 ανήλθαν στα 1,7 δια δολάρια οι
συνολικές ελληνικές επενδύσεις στις
ΗΠΑ το 2014 ανήλθαν στα 2,17 δισ
Σύμφωνα μετηνΤτΕ απότο 2014
οι επενδυτικές ροές από ΗΠΑ προς
Ελλάδα επανήλθαν σε θετικό πρόση
μο Το 2013 υποχώρησαν στα 749,5
εκατ δολάρια έναντι 2,148 δισ δο
λαρίων το 2012 αλλά το 2014 ανέ

j

ί

I

υπέρ της Ελλάδας Το 2015 ήταν χρο
νιά σταθμός για τις ελληνικές εξάγω

γές ξεπέρασαν την ιστορική υψηλό
τερη επίδοση του 2007 1,19 δισ δο
λάρια φτάνοντας τα 1,35 δισ Πα
ράλληλα οι εισαγωγές αμερικανικών
προϊόντων στην Ελλάδα μειώθηκαν κα
τά 5,6 στα 729,5 εκατ δολάρια
Η κλαδική κατανομή
Οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύ
σεων κατά τομέα οικονομικής δράστη
ριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνο
νται κυρίως στον τριτογενή τομέα και
ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευ
τερογενής Αντίστοιχη διάρθρωση εμ
φανίζει η αμερικανική επενδυτική πα
ρουσία στη χώρα μας
Οι ΑΞΕ παρουσιάζουν συγκέντρω
ση στις υπηρεσίες λόγω κυρίως της
ανάπτυξης του ελληνικού χρηματοπι
στωτικού συστήματος των τηλεπικοι
νωνιών και της τόνωσης του εμπορί
ου κυρίως προ κρίσης Το ποσοσπό του
δευτερογενούς τομέα είναι χαμηλό συ
γκριτικά με τις δυνατότητες της χώρας
άρα υποδεικνύονται σημαντικά επεν

δυτικά περιθώρια Το ίδιο ισχύει και για
τον πρωτογενή τομέα με σχεδόν μη
δενικά ποσοστά ΑΞΕ παρά τα συγκρι
τικά πλεονεκτήματα της χώρας κλι
ματολογικά κτλ
Ειδικότερα στους κλάδους της με
ταποίησης το επενδυτικό ενδιαφέρον
κυ
επικεντρώνεται στα χημικά 55
ρίως λόγω της ανάπτυξης του φαρμα
κευτικού κλάδου τα τρόφιμα και ποτά
και το μηχανήματο Τούτο ευνοεί την
εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων επεν
δύσεις Greenfield στην Ελλάδα όσο και
την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελ
ληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή
τελικών προϊόντων για τις ανάγκες της
εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς
Στους κλάδους των υπηρεσιών πλην
τηλεπικοινωνιών και τραπεζών παρα
τηρείται σημαντική αύξηση στον κλά
δο της διαχείρισης ακινήτων λόγω της
μεγάλης πτώσης των τιμών των ακινή
των εξαιτίας της κρίσης που δημιούρ

γησε μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
στον κλάδο Το ίδιο ισχύει και για τον
τουρισμό Με βάση τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ και τηςΤτΕ στο πρώτο εξάμη
νο του 2016 οι ροές ΑΞΕ στην Ελλά
δα διαμορφώθηκαν στα 871 εκατ δο
λάρια που αντιστοιχούν στο 0,11 του
συνόλου των επενδύσεων παγκοσμίως

προσαρμογή

Ο

ΛΑΡΡΙΓΓΑΚΗΣ
Επίλεκτα στελέχη της Ομογένειας

όπως ο Νικ Λαρριγγάκης ο πρόεδρος

του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου
ΑΗΙ που με τον ιδρυτή του Τ Ρωσί
δη έχουν σύνθημα εδώ και δεκαετίες το
doing business in Greece επισημαίνει
τη σημασία της ένταξης της Ελλάδας
στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα
OPIC Overseas Private Investment
Corporation το οποίο απευθυνόταν
αρχικά κυρίως σε χώρες της Αφρικής
και της Ασίας αλλά μετά από σκληρές
διαπραγματεύσεις άνοιξε και για χώρες
της EE όταν οι οικονομικές συνθήκες
και πολιτικοί λόγοι υποστηρίζουν
αυτή την ανάγκη Το πρόγραμμα OPIC
είναι σαν το Χρηματιστήριο Δεν επενδύεις
όταν οι μονάδες είναι ψηλά αλλά
όταν είναι χαμηλά και η απόδοση είναι
σημαντική Αλλά πόσοι γνωρίζουν
αυτή τη σημαντική εξέλιξη

Πού στρέφονται τώρα τα κεφάλαια
Η στόχευση είναι από το φτωχό
παρόν των αμερικανικών άμεσων
επενδύσεων στην Ελλάδα να περάσουμε
σε ένα παραγωγικό αύριο με
σταθερό μάλιστα outlook
Πέρα από τις παρουσίες των funds
στην αγορά των κόκκινων δανείων
KKR Centerbridge κ α και αναδιαρθρώσεις

επιχειρήσεων Fortress

Τουρισμός ενέργεια
real estate αλλά
και κόκκινα δάνεια
οι κλάδοι αιχμής

υπάρχει

το ενδιαφέρον κολοσσών Exxon
Mobile κ α για τους ελληνικούς
και σε όλο το πλέγμα της
αγοράς αυτής όπου ο πληροφορίες
φέρουν την Ουάσιγκτον να πιέζει
υδρογονάνθρακες

μάλιστα

σταθερά για ένα modus vivendi Αθήνας
Άγκυρας Λευκωσίας με στόχο

τη συνεκμετάλλευση
Επίσης η προσωπική ανάδειξη από
τον Ομπάμα στην επίσκεψή του της
τουριστικής πολιτιστικής και
ιστορικής σημασίας της χώρας μας έγινε
στο φόντο της άφιξης ξενοδοχειακών
κολοσσών όπως οι Starwood
Four Seasons Wyndham Grand αλ
τεράστιας

λά και Marriot που επιστρέφει Ακόμα
πολλοί επενδυτές ελληνικής
από την άλλη πλευρά του
καταγωγής

Ατλαντικού γνωστοί ή λιγότερο γνωστοί
φέρονται έτοιμοι να κινηθούν
σε διάφορους κλάδους αν και
εδώ πλην του Τζορτζ Λογοθέτη της
δυναμικά

Libra Group που επενδύει σε real estate
ενέργεια ξενοδοχεία κλπ οι μεγαλοστομίες

χωρίς ουσιαστική συνέχεια αποτελούν
κανόνα
Από την πλευρά του το Αμερικανικό

Γραφείο Οικονομικών Αναλύσεων
επισημαίνει ότι παρά τη γενικότερη
τάση αποεπένδυσης κεφαλαίων

στην ελληνική αγορά της τελευταίας
πενταετίας στην ίδια περίοδο
και νέες αμερικανικές επενδύσεις
στη χώρα μας σε τομείς όπως
η μεταποίηση τα τρόφιμα τα χημικά
και το χονδρεμπόριο Το Γραφείο σε
ειδική έκθεσή του για την Ελλάδα
τους τομείς άμεσου επενδυτικού
ενδιαφέροντος για αμερικανικές
εταιρίες όπως το σχιστολιθικό αέριο
που σε συνδυασμό με την αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει πλέον
την εξαγωγή φυσικού αερίου έχει
αναδείξει νέες ευκαιρίες για την
πλευρά στον ενεργειακό τομέα
καταγράφηκαν

υποδεικνύει

ελληνική
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΤΟΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

Ιξξ

15/12 ΗΠΑ Εβδομαδιαίοι
λογαριασμοί Στοιχεία για 3ετές
30ετές ομόλογο
12 ΗΠΑ Δείκτης για οικονομικά §ρ ΙΟετές και
Δείκτης πελατών Bloomberg
στοιχεία μικρών εταιριών
Στοιχεία για εισαγωγές εξαγωγές
§|§ 16/12 ΗΠΑ Τελευταία λήξη στην
ΗΠΑ Στοιχεία για λιανικές
ρ Αγορά Παραγώγων Τετραπλή σειρά
πωλήσεις
§ξ για μήνα τρίμηνο με κλείσιμο έτους
Προβλέψεις FOMC
Κρίσιμη συνεδρίαση για Wall Street
Στοιχεία για πετρέλαιο φυσικό αέριο
Κλείσιμο βιβλίων για το 16
j
Link

ΗΠΑ 18ο Συνέδριο Capital
Νέα Υόρκη

12 12 Γενική Συνέλευση Ικτίνος
12 Γενική Συνέλευση Τράπεζας

I

κατασκευές

Στοιχεία για οικοδομική δραστηριότητα
Σεπτέμβριος 2016

15/12 Αποτελέσματα έρευνας
εργατικού δυναμικού γ τρίμηνο
2016
Δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα
των υπηρεσιών

14/12 Γενική Συνέλευση Attica Bank
Δείκτης τιμών εισαγωγών στη
βιομηχανία παραγωγή και στις

16/12 Στοιχεία για τη δύναμη του
ελληνικού εμπορικού στόλου
Οκτώβριος 2016

Κύπρου
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To εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link ανοίγει τις πόρτες του για 18η χρονιά τη Δευτέρα 12
Δεκεμβρίου 2016 στο Metropolitan Ciub της Νέας Υόρκης συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του εττιχει ρηματικού και επενδυτικού
κόσμου κσι φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών επενδυτών τραπεζικών στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Capital Unk με το έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου επαφές της έδωσε τη δυνατότητα
επικοινωνίας μεταξύ αξιωματούχων της Νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης με εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και Έλληνες
Επιχειρηματίες

το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας καθώς κοι το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία και τις επενδύσεις Επίσης θα
παρουσιαστούν οι εξελίξεις και προοπτικές σε συγκεκριμένους τομείς όπως τα κρατικό 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

την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κ Χάρης Λαλάκος Το Συνέδριο
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Νέας Υόρκης και θα εκπροσωπηθεί από το Γενικό Πρόξενο Δρ Κωνσταντίνο Κούτρα
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει μέσω ηχογραφημένου μηνύματος το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς
επενδυτές

Επτά Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ Γιώργος Σταθάκης Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Δημήτρης Παπαδη μητριού Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κα Ελενα Κουντουρά
κ Γιώργος Χουλιαρακης Αναπληρωτής Υπουργός
Υπουργός Τουρισμού κ Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Οικονομικών μέσω webcast κ Γεώργιος Πιτσιλής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ Eric Tourret Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Επτά Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Cit Bank of America Merrill Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS και
Group

η

Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
κ Λεωνίδας
Alpha Bank κ Θεόδωρος Αθανασόπουλος Executive General Manager NPL Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ Κωνσταντίνος Βόαικας AGM for Corporate Special Assets National Bank of
Φραγκιαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος
Greece
Eurobank Ergasias SA κ Νικόλαος Καραμούζης Πρόεδρος Eurobank Ergasias SA
Επίτιμος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
•
Τράπεζα Πειραιώς κ Σπύρος Παπασπύρου Executive Generai Manager Non Core Business Restructuring Portfolio

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς

Διεθνείς Οργανισμούς

Decian Costelfo Director European Commission Directorate-Genera for Economic 3 Financial Affairs
κ Francesco Drudi Principal Adviser Country
coordinator for Greece European Centra Bank
κα Sabina Dziurman Director for Greece and Cyprus European Bank for Reconstruction and
κα Andrea Enge Country Manager international Finance Corporation IFC
κ Nicola Giammarioii Head of Strategy
lnst.tut.ona
Deveiopment
κ loannis Kaitsas Head of Division European Investment Bank
Relations European Stability Mechanism
κ toannis Tsakiris Head of Division of SE
Europe and EU Neighborhood European investment Fund κα Delia Velculescu Mission Chief for Greece Deputy Unit Chief in the European Department
Internationa i Monetary Fund TBC
κ

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Apolio Management International κ Costas Karagiannis Operating Partner BlackRock Μκ Paschaiis Bouchoris Managing Director Catamos
Investments κ John P Calamos Sr Founder Chairman and Global Chief Investment Officer Calamos Investments κ John Koudounis CEO KPS
Capita Partners LP κ Michael Psaros Co-Founder Managing Partner Oaktree κ Spyros Spyropouios Senior Advisor Red Apple Group κ John
Catsimatidis Chairman CEO The Libra Group κ George Logothetis Chairman CEO WL Ross Co κ Wilbur Ross Chairman and Chief Strategy
Officer York Capita κ William Charles Vrattos Partner Portfolio Manager

Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία Aegean Airlines S.A Αλεξίου Κοσμόπουλος Δικηγορική Εταιρία Artemis ITS SA Bloomberg
TV
Radio Dolphin Capital Eldoraldo Gold ΕΛΑΑΚΤΩΡ EY First Athens S.A
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Grivaiia Properties REIC
•
intercontinental Real Estate S Development Intralot Καρατζάς
Ελληνικά Πετρέλαια Α Ε
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία Lamda Development
•
Megas Yeeros Group McKmsey S Company Greece momencioTM Μττάλλας Πελεκάνος Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία NBG Pangaea REIC New
York Stock Exchange OTE Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E Quest Holdings SA Reed Smith ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
• Shearman S
Sterling London LLP TEMES SA Tite Capital Limited The Libra Group Trans Adriatic Pipeline TAP Watson Farley Williams White
Key Villas

ΑΣ Παπαδημητρίου

Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες
Dorian Gas Ltd NYSELPG Euroseas Ltd NASDAQ

ES Ε A

Teekay Corp

NYSETK και Tsakos Energy Navigation NYSE.TNP
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Τα κέρδη τωντραπεζών
από το σχέδιο του ESM
για ανταλλαγή ομολόγων
Της Αννας Δόγα
adoga@naftemporiki.gr

στοιχεία για όλα τα

Θετικά
εμπλεκόμενα μέρη περιέχει

το πλαίσιο βραχυπρόθεσμων μέτρων
για το χρέος επισημαίνουν

Έλληνες τραπεζίτες με τη μεγάλη
εικόνα να περιλαμβάνει
μια κάποια πρόοδο στο
στόρι του ελληνικού
χρέους Για τις τράπεζες
πολυδιαφημιζόμενο

π ανταλλαγή ομολόγων οδηγεί
σε ένα έμμεσο όφελος της
των συνθ ηκών στην αγορά
ομολόγων και άμεσα σε μια
απώλεια δυνητικών κερδών που
υπολογίζεται σε ποσό της τάξης
των 500 εκατ ευρώ To ουνολικό
όφελος για την οικονομία και
τον κλάδο πάντως είναι πολλαπλάσιο
εάν με τον τρόπο αυτό
βελτίωσης

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη
των επενδυτών
Είναι ενδεικτική n ενίσχυση
των ελληνικών ομολόγων ήδη
με την απόφοση του Eurogroup
όπως αποτυπώνεται στον δεκαετή
τι'τλο και εκτιμάται περαιτέρω
βελτίωση αν σηνεχιοτούν τα
προόδου με ολοκλήρωση
της δεύτερης αξιολόγησης
Η Cid μάλιστα αναβαθμίζει
τις ελληνικές τράπεζες με βάση
και την προοπτική αυτή και
ότι το κλείσιμο της
αξιολόγησης αναμένεται να οδηγήσει
σε αγορές κρατικών ομολόγων
από την ΕΚΤ και να φέρει
στις ελληνικές τράπεζες όφελος
1 00-1 80 εκατ ευ ρώ ανά τραπεζα
λόγω των ομολόγων που έχουν
στα χαρτοφυλάκιά τους και του
χαμηλότερου κόστους κεφαλαίου
βήματα

επισημαίνει

Το θέμα του χρέους είναι κεντρικό

που χρησιμοποίησε το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ήταν υψους 42,7 δισ ευρώ
αλλά εξαιρούνται οι τίτλοι που
έχουν πωληθεί στην ΕΚΤ στο
πλαίσιο του προγράμματος
χαλάρωσης και είναι
ονομαστικής αξίας 8 δισ ευρώ
Στα χαρτοφυλάκια των
βρίσκονται ομόλογα EFSF
ονομαστικής αξίας 29 δισ ευρώ
περίαου όπως και ομόλογα ESM
ονομαστικής αξίας 5,4 δισ ευρώ
που κατέχουν η Εθνική και η
Τράπεζα Πειραιώς Πρόκειται
για ομόλογα ύψους 2,68 δισ και
2,72 δισ ευρώ με τα οποία το
ποσοτικής

τραπεζών

ΤΧΣ κάλυψε τις κεφαλαιακές

ανάγκες στην ανακεφαλαιοποί
ηση του 2015 που έγινε με
μετοχών και coco's
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
που γνωρίζουν οι τράπεζες η
ανταλλαγή των ομολόγων αυτών
έκδοση

στις επαφές με επενδυτές

και μάλιστα τόσο σήμερα στο
συνέδριο της Goldman Sachs
στο Λονδίνο όσο και τη Δευτέρα
στο Capital Link Forum στη Νέα
Υόρκη τα στελέχη των ελληνικών
τραπεζών θα δεχθούν διευκρινιστικές
ερωτήσεις για τη διαδικασία

ανταλλαγής
Υπολογίζονται σε τίτλους
αξίας 34 με 35 δισ ευρώ
τα ομόλογα έκδοσης του EFSF
και του ESM που χρησιμοποιήθηκαν
ονομαστικής

για την κάλυψη κεφαλαιακών
αναγκών των ουστημι
κών τραπεζών και του χρηματοδοτικού
κενού τραπεζών που
διασώθηκαν και τα οποία θα
ανταλλαγούν με νέα ομόλογα
έκδοσης ESM
Το ουνολικό ποσό των τι'τλων

HHCki

αναβαθμίζει
τις ελληνικές
τράπεζες και
επισημαίνει ότι
το κλείσιμο
της αξιολόγησης
αναμένεται να
οδηγήσει σε
αγορές κρατικών
ομολόγων από
την ΕΚΤ και να
φέρει στις
ελληνικές τράπεζες
όφελος 100-180
εκατ ευρώ
ανά τράπεζα

που έχουν μέση λήξη τα 28,3
έτη με τα νέα που θα εκδώσει
ο ESM με σταθερό επιτόκιο και
μέση διάρκεια λήξης 32,5 έτη
θα γίνει σταδιακά μέσα στους

επόμενους μήνες και στη συνέχεια
ο ESM θα τα επαναγοράζει
επίσης σταδιακά εκτιμάται σε
ορίζοντα έτους δίνοντας μετρητά
στις τράπεζες προκειμένου αυτές
να μην επωμιστούν το ρίσκο
του σταθερού επιτοκίου Πρόκειται
για μια εξέλιξη που θα
επιτρέψει στον κλάδο va
τον δανεισμό που έχει
από την ΕΚΤ αλλά και από m
διατραπεζική με collateral ta
ομόλογα του EFSF
Ο ESM θα αγοράσει τα ομόλογα
στο 100 και η διαφορά με
την τιμή που έχει εγγραφεί στα
βιβλία των τραπεζών αναμένεται
να καλυφθεί από το ελληνικό
Δημόσιο και με βάση τις πρώτες
εκτιμήσεις είναι περίπου 250
εκατ ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς κατείχε
στις 30 Σεπτεμβρίου ομόλογα
αποπληρώσει

EFSF ονομαστικής αξίας 11 8
δισ ευρώ καθώς και ομόλογα
έκδοσης ESM 2,72 δισ ευρώ Κατά
την ίδια ημερομηνία η Εθνική
είχε ομόλογα EFSF ονομαστικής
αξίας 6,7 δισ ευρώ και ομόλογα

έκδοσης ESM ονομαστικής αξίας
2,68 δισ ευρώ ενώ έχει δρομολογήσει
πρόωρη εξόφληση Co
Co's ονομαστικής αξίας 2,03 δισ
ευρώ που αντιστοιχούν σε ομόλογο
ESM Η Eurobank κατείχε
στο τέλος Οκτωβρίου ομόλογα
EFSF ονομαστικής αξίας 7,6 δισ
ευρώ και η θέση της Alpha Bank
υπολογίζεται σε 3 δισ ευρώ
SID 10687859
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Capital Link Invest in Greece Forum: Στη Νέα Υόρκη και δύο υπουργοί!

Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός
Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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[Ζούγκλα]: Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Δεκεµβρίου 2016, 23:12

Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Τελευταία ενηµέρωση: Παρασκευή, 9 Δεκεµβρίου 2016, 23:12
Περισσότερα Εδω
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Ταξίδι στη Νέα Υόρκη για Παπαδηµητρίου – Χαρίτση
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Στο Capital Link θα συµµετάσχει η Ελενα Κουντουρά
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο της συµµετοχής
ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την παρουσίαση των προοπτικών της
ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην
ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα "Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό & τη Φιλοξενία". Στο περιθώριο
του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες...
Euro2day.gr ·
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Kountoura to Talk About Greek Tourism Investment Opportunities at Capital Link Forum
NY
Home > Events > Event News > Kountoura to Talk About Greek Tourism Investment Opportunities at Capital Link
Forum NY

Tourism Minister Elena Kountoura will attend the 18th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York on
Monday, December 12, to present the new investment opportunities in the Greek tourism sector.
The Capital Link Forum is the most important conference in North America that exclusively concerns the promotion of
investments in Greece and attracts businessmen, investors, bankers, technocrats and political officials

Minister Kountoura will be the keynote speaker in a special section of the forum entitled “Investment Opportunities
in Tourism & Hospitality”. She will lead a panel discussion attended by Achilles Constantakopoulos, Chairman &
CEO – TEMES SA; Miltos Kambourides, Founder & Managing Partner – Dolphin Capital; Spyros Spyropoulos, Senior
Advisor – Oaktree Capital Management; and Eftichios Vassilakis, Vice Chairman – Aegean Airlines S.A..
The forum will also include webcast messages by Prime Minister Alexis Tsipras and George Chouliarakis, Alternate
Minister of Finance – Hellenic Republic.
On the sidelines of the forum, the tourism minister will attend scheduled meetings with investor groups, accompanied
by the Secretary General for Tourism Policy and Development, Yiorgos Tziallas.
Moreover, during her stay in New York, the minister will attend a series of meetings aimed to boost tourist arrivals
from America to Greece in 2017 and 2018. She will also promote new opportunities and partnerships regarding
thematic tourism products, including cultural tourism, religious-pilgrimage tourism, wellness tourism and other forms.
Her agenda includes meetings with New York’s main tour operators, major players of the film industry and
representatives of American universities and educational institutions that are interested in promoting academic and
educational tourism from the US to Greece. She will also discuss the possibilities of launching and promoting joint
Greek-Israeli travel packages in the US market.
Minister Kountoura will also travel to Toronto in Canada and deliver a speech at a special event, organized by the
Greek Consulate, for the promotion of Greece as an attractive tourism destination. She will also meet with tour
operators, representatives of development agencies and Chambers, investors and representatives of the Greek
Community.
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
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Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης σε «σαφάρι» επενδύσεων
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη οι κ.κ. Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ.
Χαρίτσης
Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, μεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παπαδημητρίου θα μιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στις
08.50 τοπική ώρα με θέμα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα
μιλήσει στις 10.15 τοπική ώρα με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισμοί χρηματοδότησης για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους της αμερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισμών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Tourism Minister to attend Capital Link Forum in NY
Tourism Minister Elena Kountoura will join Prime Minister Alexis Tsipras and other members of the Greek government
at the annual Capital Link Invest in Greece Forum taking place in New York next Monday.
Kountoura will be the keynote speaker during the last panel discussion of the forum on “Investment Opportunities in
Tourism & Hospitality”.
The minister will seek to present Greece’s new tourism environment and opportunities for investment in the
dynamically growing Greek tourism sector to an audience made up primarily of business people and investors. She
has also arranged to have a series of meetings with groups of investors on the sidelines.
Kountoura aims to have targeted meetings for increasing tourist flows from the United States to Greece in 2017 and
2018, promoting new opportunities and cooperation of theme tourist products. They include meetings with tour
operators, film industry executives and U.S. universities, while she will also discuss joint Greece-Israel tourist
packages for the U.S. market.
Kountoura’s next stop is in Toronto, where she will speak at an event promoting Greece as a tourism destination,
organised by the Greek consulate.
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης

0
Shares
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός
Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
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Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου
2016, µε θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί
στο βήµα εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης....
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Στη Νέα Υόρκη η Κουντουρά για την προώθηση των επενδύσεων
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, θα συµµετάσχει η
υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό
και επενδυτικό κοινό, το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κ. Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια, τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ, µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του φόρουµ, η υπουργός, συνοδευόµενη από τον γενικό γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Γιώργο Τζιάλλα, έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018 και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, τον θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς αµερικανικών πανεπιστηµίων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια, η κ. Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας, ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού, που διοργανώνει το εκεί ελληνικό
προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στην Νέα Υόρκη η Έλενα Κουντουρά για την προσέλκυση επενδύσεων στον
τουρισµό
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να
παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις
ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα θα συµµετάσχει
η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και
συνεργασιών των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το
θρησκευτικό-προσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται
κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.

Tags
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Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης στη ΝΥ για το «Capital Link Invest in Greece Forum»

O υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου. Φωτογραφία: Ευρωκίνηση/Γιώργος
Κονταρίνης.
ΑΘΗΝΑ. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in
Greece Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο Υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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[Η Ναυτεµπορική]: Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους
της αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών
οργανισµών.
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο "Capital Link Invest in Greece Forum" µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης. Σύµφωνα µε το επίσηµο
πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε θέµα "Επενδύοντας για την
Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική", ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα εκδήλωσης µε θέµα
"Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα". Στο πλαίσιο της
επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής κυβέρνησης,
καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Η Έλ. Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum της Νέας Υόρκης για την προώθηση
επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισµό 5:23

Σχετικά Άρθρα

Ε. Κουντουρά - Λ. Κονιόρδου: Συµφωνία για στενή συνεργασία στην προώθηση του πολιτιστικού
τουρισµού

Πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε δράσεις για τον τουρισµό το 2017

Πρωτοβουλία Κουντουρά - Σχεδιασµός για στοχευµένη προώθηση και προβολή της Αθήνας- Αττικής
ως προορισµού city break στο εξωτερικό
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
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Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Η Έλενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη για δουλειές
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κυρία Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».

Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.

Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.

Στη συνέχεια , η κυρία Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Οικονοµία
Στην Νέα Υόρκη ταξιδεύουν ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης, για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, τα κυβερνητικά στελέχη, θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο υπουργός θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016
στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο Αλέξης
Χαρίτσης, θα µιλήσει στις 10.15 µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Επίσης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
Πηγή: KONTRANEWS.GR
09/12 14:37
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας στη Νέα Υόρκη

Συµµετοχή της Υπουργού Τουρισµού κας Έλενας Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για
την προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισµό και µε παράλληλες επαφές για
την ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ.

Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.

Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές
επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
naftemporiki.gr
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Στη Ν. Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης για το το 18ο Ετήσιο «Capital
Link Invest in Greece Forum»
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο Υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο
«Capital Link Invest in Greece Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο Υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Στις ΗΠΑ ψάχνει επενδυτές το υπουργείο Οικονοµίας
Στην Νέα Υόρκη ταξιδεύουν ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης, για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, τα κυβερνητικά στελέχη, θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο υπουργός θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016
στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο Αλέξης
Χαρίτσης, θα µιλήσει στις 10.15 µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Επίσης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Οµιλητές στη Νέα Υόρκη Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Επίσης, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνουν Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης
Θα µιλήσουν στο συνέδριο της Capital Link σε συνεργασία µε το NYSE.
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός Αλέξης
Χαρίτσης µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08:50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10:15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Επίσης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης για το Capital Link
Invest in Greece Forum
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής υπουργός Αλέξης
Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Στενότερη συνεργασία Υπουργείων Τουρισµού και Πολιτισµού
Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και η υπουργός Πολιτισµού κα Λυδία Κονιόρδου
συναντήθηκαν στο β και συµφώνησαν για τη στενή συνεργασία σε θέµατα συναρµοδιότητας των δύο
υπουργείων.
Συζητήθηκαν ζητήµατα που συνδέονται άµεσα µε το τουριστικό προϊόν και αφορούν µεταξύ άλλων στις
δυνατότητες διευκόλυνσης αδειοδοτήσεων για κινηµατογραφικές παραγωγές, την αξιοποίηση του
ψηφιακού υλικού για τον πολιτισµό µέσω του ΕΟΤ, τη δυνατότητα προώθησης ηλεκτρονικού εισιτηρίου
εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού (υποβρυχίων
µουσείων και αρχαιολογικών καταδυτικών πάρκων) και την ενίσχυση συνολικά των πολιτιστικών δράσεων
στο εξωτερικό.
Στη συνάντηση επίσης συµµετείχε ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ.
Γιώργος Τζιάλλας, καθώς συζητήθηκαν οι δυνατότητες ένταξης έργων στα συγχρηµατοδοτούµενα
ευρωπαϊκά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισµού.
Συµµετοχή της υπουργού Τουρισµού στο 18o Capital Link Forum
Ακόµη, η υπουργός Τουρισµού θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό
κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο
ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα “Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία”.
Στο περιθώριο του φόρουµ, η υπουργός συνοδευόµενη από τον κ. Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές
επαφές µε οµάδες επενδυτών. Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση
των τουριστικών ροών από την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων
ευκαιριών και συνεργασιών των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό
τουρισµό, το θρησκευτικό-προσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα,
περιλαµβάνονται κατ’ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους Τour Οperators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς αµερικανικών πανεπιστηµίων και εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων για την προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Παράλληλα θα συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην
αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια, η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της ελληνικής Κοινότητας.
Αναδηµοσίευση από: traveldailynews.gr
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Στενότερη συνεργασία Υπουργείων Τουρισµού και Πολιτισµού
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Στενότερη συνεργασία Υπουργείων Τουρισµού και
Πολιτισµού
Βίκυ Καραντζαβέλου - 09 Δεκέµβριος 2016, 15:41

Συνάντηση της υπουργού Τουρισµού κας Έλενας Κουντουρά και της υπουργού
Πολιτισµού κας Λυδίας Κονιόρδου για τη στενή συνεργασία στην προώθηση
του πολιτιστικού τουρισµού.

Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και η υπουργός Πολιτισµού κα Λυδία Κονιόρδου
συναντήθηκαν στο β και συµφώνησαν για τη στενή συνεργασία σε θέµατα συναρµοδιότητας των δύο
υπουργείων.
Συζητήθηκαν ζητήµατα που συνδέονται άµεσα µε το τουριστικό προϊόν και αφορούν µεταξύ άλλων στις
δυνατότητες διευκόλυνσης αδειοδοτήσεων για κινηµατογραφικές παραγωγές, την αξιοποίηση του
ψηφιακού υλικού για τον πολιτισµό µέσω του ΕΟΤ, τη δυνατότητα προώθησης ηλεκτρονικού εισιτηρίου
εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού (υποβρυχίων
µουσείων και αρχαιολογικών καταδυτικών πάρκων) και την ενίσχυση συνολικά των πολιτιστικών δράσεων
στο εξωτερικό.
Στη συνάντηση επίσης συµµετείχε ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ.
Γιώργος Τζιάλλας, καθώς συζητήθηκαν οι δυνατότητες ένταξης έργων στα συγχρηµατοδοτούµενα
ευρωπαϊκά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισµού.
Συµµετοχή της υπουργού Τουρισµού στο 18o Capital Link Forum
Ακόµη, η υπουργός Τουρισµού θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό
κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο
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ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα “Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία”.
Στο περιθώριο του φόρουµ, η υπουργός συνοδευόµενη από τον κ. Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές
επαφές µε οµάδες επενδυτών. Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση
των τουριστικών ροών από την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων
ευκαιριών και συνεργασιών των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό
τουρισµό, το θρησκευτικό-προσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα,
περιλαµβάνονται κατ’ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους Τour Οperators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς αµερικανικών πανεπιστηµίων και εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων για την προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Παράλληλα θα συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην
αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια, η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της ελληνικής Κοινότητας.
09 Δεκέµβριος 2016, 15:41 | Ετικέτες: υπουργείο τουρισµού, Κουντουρά,
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H Ελ. Κουντουρά στο επενδυτικό Φόρουµ Capital Link στη Ν. Υόρκη
Written by Palmos

H Ελ. Κουντουρά στο επενδυτικό Φόρουµ
Capital Link στη Ν. Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό
φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον
επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις
στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Στο Capital Link θα συµµετάσχει η Υπουργός Τουρισµού
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Αµερική
προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών των
θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης,
παράγοντες της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ
στην Ελλάδα. Παράλληλα θα συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ
στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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H Ελ. Κουντουρά στο επενδυτικό Φόρουµ Capital Link στη Ν. Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Στο Capital Link θα συµµετάσχει η Ελενα Κουντουρά
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η υπουργός συνοδευόµενη από τον γενικό γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η υπουργός συνοδευόµενη από τον γενικό γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Αµερική
προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών των
θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, τον θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας
Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών
Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού
τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών
πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Συναντήσεις Χαρίτση-Παπαδηµητρίου στη Ν.Υόρκη
Παρασκευή, 09 Δεκεµβρίου, 2016

Συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και
επενδυτικών οργανισµών, θα έχουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο
αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στο 18ο
ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum», που διοργανώνει η Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016, στις 08.50 τοπική ώρα, µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη-Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα, µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη-Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Οι δύο υπουργοί θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµα τικά δικα ιώµα τα α νήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απα γορεύετα ι η α να πα ρα γωγή α πό επισκέπτες της ιστοσελίδα ς.
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Συναντήσεις Α.Χαρίτση και Δ.Παπαδηµητρίου µε επενδυτικά ταµεία στη
Ν.Υόρκη
Παρασκευή, 09 Δεκεµβρίου, 2016

Συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και
επενδυτικών οργανισµών, θα έχουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο
αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στο 18ο
ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum», που διοργανώνει η Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016, στις 08.50 τοπική ώρα, µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη-Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα, µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη-Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Οι δύο υπουργοί θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµα τικά δικα ιώµα τα α νήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απα γορεύετα ι η α να πα ρα γωγή α πό επισκέπτες της ιστοσελίδα ς.
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Συναντησεις µε εκπροσώπους επενδυτικών οργανισµών στη Νέα Υόρκη
Παρασκευή, 09 Δεκεµβρίου, 2016

Συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και
επενδυτικών οργανισµών, θα έχουν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο
αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στο 18ο
ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum», που διοργανώνει η Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016, στις 08.50 τοπική ώρα, µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη-Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα, µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη-Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Οι δύο υπουργοί θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµα τικά δικα ιώµα τα α νήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απα γορεύετα ι η α να πα ρα γωγή α πό επισκέπτες της ιστοσελίδα ς.
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Η Έλενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη: Θα λάβει µέρος στο 18o οικονοµικό Capital
Link Forum
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, θα συµµετάσχει η
υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό
και επενδυτικό κοινό, το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κ. Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια, τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ, µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του φόρουµ, η υπουργός, συνοδευόµενη από τον γενικό γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Γιώργο Τζιάλλα, έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018 και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, τον θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς αµερικανικών πανεπιστηµίων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια, η κ. Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας, ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού, που διοργανώνει το εκεί ελληνικό
προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.
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Capital Link Invest in Greece Forum: Στη Ν.Υόρκη και δύο υπουργοί
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=371860
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To εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική
Οικονομία Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link άνοιξε τις πόρτες του για 18η

χρονιά τη Δευτέρα 12
Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και επενδυτικού
κόσμου και
φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών επενδυτών τραπεζικών στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωματούχων Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου επαφές της έδωσε
τη δυνατότητα
επικοινωνίας μεταξύ αξιωματούχων της Νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης με εκπροσώπους της Ελληνικής
Κυβέρνησης και Έλληνες
Επιχειρηματίες
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

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής κ Χάρης Λαλάκος Το Συνέδριο
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Νέας Υόρκης και θα εκπροσωπηθεί από το Γενικό Πρόξενο
Δρ Κωνσταντίνο

Κούτρα

Ο

Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει μέσω ηχογραφημένου μηνύματος το μήνυμα της Κυβέρνησης προς
τους διεθνείς

επενδυτές

Επτά Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ Γιώργος Σταθάκης Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Δημήτρης Παπαδημητρίου Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κα Έλενα
Κουντουρά Υπουργός Τουρισμού κ Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ Γιώργος
Χουλιαράκης Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών μέσω webcast κ Γεώργιος Πιτσιλής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ Eric Tourret
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Επτά Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

Citi Bank of America Merrill Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS και
η Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia
Ventures Group

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες

Alpha Bank κ Θεόδωρος Αθανασόπουλος Executive General Manager NPL Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ Κωνσταντίνος Βόσικας AGM for Corporate Special Assets National Bank
of Greece
Eurobank Ergasias SA κ Νικόλαος Καραμούζης Πρόεδρος Eurobank Ergasias SA
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
•
Τράπεζα Πειραιώς κ Σπύρος Παπασπύρου Executive General Manager Non Core Business Restructuring Portfolio

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς

Διεθνείς Οργανισμούς

Declan Costello Director European Commission Directorate-General for Economic Financial Affairs
κ Francesco Drudi Principal Adviser
Country coordinator for Greece European Central Bank
κα Sabina Dziurman Director for Greece and Cyprus European Bank for Reconstruction
and Development
κα Andrea Engel Country Manager International Finance Corporation IFC
κ Nicola Giammarioli Head of Strategy
Institutional Relations European Stability Mechanism
κ loannis Kaltsas Head of Division European Investment Bank
κ loannis Tsakins Head
of Division of SE Europe and EU Neighborhood European Investment Fund
κα Delia Velculescu Mission Chief for Greece Deputy Unit Chief in
the European Department International Monetary Fund TBC
κ

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Apollo Management International κ Costas Karagiannis Operating Partner BlackRock Μκ Paschalis Bouchoris
Managing Director Calamos
investments κ John P Calamos Sr Founder Chairman and Global Chief Investment Officer Calamos
Investments κ John Koudounis CEO
• KPS
Capital Partners LP κ Michael Psaros Co-Founder Managing Partner Oaktree κ Spyros Spyropoulos Senior Advisor Red
Apple Group
κ John Catsimatidis Chairman CEO The Libra Group κ George
Logothetis Chairman CEO WL Ross Co κ Wilbur Ross Chairman and
Chief Strategy Officer York Capital κ William Charles Vrattos Partner Portfolio
Manager

Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών
Α Σ Παπαδημητρίου
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία Aegean Airlines S A Αλεξίου
Κοσμόπουλος Δικηγορική Εταιρία Artemis ITS SA
•
Radio Dolphin Capital Eldoraldo Gold ΕΛΛΑΚΤΩΡ EY First Athens S.A
Bloomberg TV
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Grivalia
Properties REIC Ελληνικά Πετρέλαια ΑΈ
Intercontinental Real Estate
Development Intralot Καρατζάς
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
•
Lamda Development Megas Yeeros Group 1 Mc'Kinsey
Greece
momencioTM Μπάλλας Πελεκάνος
Company
Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange OTE Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α Ε Quest
Holdings SA Reed Smith ΣΕΒ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Shearman Sterling London LLP TEMES SA Tite Capital Limited The Libra
Group Trans Adriatic
Pipeline TAP Watson Farley Williams White Key Villas
Global Shipping Companies
Dorian Gas Ltd

NYSE LPG

Euroseas Ltd

NASDAQ.ESEA Teekay Corp NYSE:TK και Tsakos Energy Navigation NYSETNP

KATHIMERINI
Η εγγραφή και παρακολούθηση είναι κατόπιν
προσκληοΉς
Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την εγγραφή
σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελϊδα http://forurns.capitaliirtk.(^m/greece/2016/if^ex.htmt
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα
Όλγα Μπορνόζη Managing Director στο email obomozi@capit8iiink.com ή στο τηλ 30 210 6109 80C
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Στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και στα κόκκινα δάνεια το βλέμμα των ξένων funds
Από χο Λονδίνο ξεκίνησε η τελευταία

προσπάθεια των τεσσάρων ελληνικών
συστημικών τραπεζών και
ορισμένων μεγάλων ελληνικών ει
σηγμένων να αναζωογονήσουν το
ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον και
να προσελκύσουν κεφάλαια

αμερικανική επενδυτική τράπεζα
Goldman Sachs διοργάνωσε
την Παρασκευή στη βρετανική
πρωτεύουσα Greek Equity
με τη συμμετοχή δεκάδων
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων
asset managers και hedge funds
στην πλειοψηφίαιο Οι ελληνικέ5
τράπεζε5 και οι άλλεε εισηγμένε3
ôncûs ο ΟΤΕ η Motor Oil η Aegean
Airlines ο όμιλθ5 Μυτιληναίου τα
ΕΛΠΕ και η Folli Follie πραγματοποίησαν
παρουσιάσει ενώ στελέχη
tous είχαν και σειρά κατ ιδίαν
συναντήσεων με tous ξένουε δια
χειριστέ3 κεφαλαίων
Η

Conference

Στο ράστερ των επενδυτικών
κεφαλαίων που συμμετείχαν
γνώριμα ονόματα
στην ελληνική κεφαλαιαγορά και
στΐ5 τράπεζε5 μεταξύ των οποίων
ms Paulson Co συμφερόντων
του John Paulson με μεγάλεε θέσε
σε ΕΥΔΑΠ Πειραιά και Alpha
Bank ms BlackRock και ms
με Θέσεΐ5 σε ΟΠΑΠ Folli
κ.α tos Oaktree Capital ônoûs και
των D Ε Shaw Co και BlueMo
untain Capital Management
uépos των ερωτήσεων
εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί στην
πολιτική κατάσταση και προοπτική
στην Ελλάδα αλλά και στην πρόοδο
ms διαχείριση των κόκκινων
δανείων από x\s τράπεζεε
Το ελληνικό roadshow στο εξω
τερικό δεν ολοκληρώθηκε όμω5
στο Λονδίνο Αύριο Κυριακή τα
περισσότερα από τα τραπεζικά

και επιχειρηματικά στελέχη που
βρέθηκαν στη Βρετανία θα πάρουν
το αεροπλάνο για τη Νέα Υόρκη
Αφορμή το 18ο ετήσιο Capital

περιλαμβάνονται

Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link σε
με το New York Stock
συνεργασία

Exchange

Fidelity

Ενα δείπνο με ενδιαφέρον

Σημαντικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
ωστόσο και το δείπνο που θα
παραθέσει στον εκ των βασικών
μετόχων τόσο ms Eurobank όσο
και ms Τράπεζα Κύπρου και
Gjs επόμενο υπουργό
των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Pos
η Capital Link του Νικόλα Μπορ
νόζη το βράδυ ms Δευτέρα5 στο
The New York Yacht Club
Tis ελληνικέ3 τράπεζε5 θα
ο Λεωνίδα5 Φραγ
κιαδάκηε την Εθνική ο Νικόλαο5
φερόμενο

Εμπορίου

Η

αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman

Sachs διοργάνωσε την Παρασκευή
στη βρετανική πρωτεύουσα Greek Equity Conference με τη συμμετοχή

δεκάδων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων

εκπροσωπήσουν

Καραμούζα τη Eurobank ο Σπύ
pos Παπασπύρου την Πειραιά
και ο Θεόδωροε Αθανασόπουλο5
την Alpha Bank Από πλευρά3
ξένων

επενδυτών παρόντε5 θα είναι
μεταξύ άλλων οι Goldman Sachs
Deutsche Bank BNP Paribas Citi
UBS Credit Suisse Bank of America
Merrill Lynch Apollo Management
International BlackRock Fortress
York Capital Oaktree Capital και

nWLRoss&Co
Αξίζει να σημειωθεί και η

συνάντηση

οικονομικού ενδιαφέρον

με τη συμμετοχή Ελλήνων
που θα γίνει σε ομάδα
ξένων θεσμικών επενδυτών Οι

TOS

κυβερνητικών

υπουργοί που θα λάβουν μέρο5 σε
αυτέ5 τΐ5 συναντήσει είναι οι Γιώρ
Yos Σταθάκη5 Δημήτρη Παπα
δημητρίου Ελενα Κουντουρά και
Αλέξη5 Xapvrons
ΗΛΙΑΣ

Γ

ΜΠΕΛΛΟΣ

3. ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 23
Οι ξένοι επενδυτέε είναι έτοιμοι να δουν και πάλι Tis ελληνικέ επιχειρήσει με διαφορετική οπτική γωνία Οι
εκθέοειε που δημοσιοποιούνται καιτα road shows που διενεργούνται επαληθεύουν τη διάθεση των διεθνών
επενδυτών να δουν εκ νέου τοποθετήσει στη χώρα μα5

3

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ

οι ξένοι θεσμικοί αρχίζουν
να βλέπουν και παλι Ελλάδα
Τα road shows καταγράφουν μια καινούρια πραγματικότητα
αναζήτηση επενδυτικών
σχημάτων φαίνεται να βρίσκεται
ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών

Στην

εταιρειών που ψάχνει για
ενώ την ίδια στιγμή ξένοι
επενδυτές διαβλέπουν επενδυτικές
ευκαιρίες στην Αθήνα
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνουν
και οι εκθέσεις των διεθνών οίκων
Και μπορεί οι πρόσφατες εξελίξεις
ρευστότητα

που αφορούν στις πρωθυπουργικές
εξαγγελίες για παροχές να δημιούργησαν

κάποια ερωτηματικά στην
κοινότητα κυρίως σε ότι
αφορά την αξιολόγηση των θεσμών
εν τούτοις οι περισσότεροι εκτιμούν
πως μια λύση θα βρεθεί και πως το
κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα
χαλάσει Αυτιί η πεποίθηση κυρίαρ
χηοε τόσο στο road show που
επενδυτική

βλέψεων Η ιίειραιως buy τιμη
στόχος 0,30 ευρώ έχει το μεγαλύτερο
Μία παρουσίαση στο Λονδίνο και μία στη Νέα Υόρκη δίνουν την ευκαιρία
στις ελληνικές εισηγμένες και στις τράπεζες να παρουσιάσουν τα καινούρια
δεδομένα τους στους ξένους επενδυτές Στην εκδήλωση που διοργάνωσε
η Goldman Sachs χθες και προχθές στο Λονδίνο προσκλήθηκαν
περίπου 10 επιλεγμένες ελληνικές εταιρείες Πρόκειται για τις Μυτιληναίος
Τιτάνας Motor Oil Hellas ΕΛΠΕ Folli Follie GTE Alpha Bank Eurobank
Πειραιώς και Εθνική To υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης καλλιεργεί θετικές
προσδοκίες για πιθανή αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για
την ελληνική αγορά έλεγαν εκπρόσωποι των εταιριών που άκουσαν θετικά
σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας Η πληροφόρηση των
επενδυτικών και επιχειρηματικών κύκλων συντελεί στην αναβάθμιση της
εικόνας της Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση επενδύσεων που είναι

διενεργήθηκε

στο Λονδίνο και έληξε

χθες ενώ αναμένεται πως θα κυριαρχήσει
και σε εκείνο της επόμενης
εβδομάδας στο Λονδίνο

Εκθέσεις
Οι εκθέσεις κυρίως για τις τράπεζες
εμφανίζουν θετική αλλαγή
των δεδομένων
Σε αναβάθμιση του ελληνικού
τραπεζικού κλάδου με τη σύσταση
αγοράς προχώρησε πρόσφατα η
Citigroup αφού όπως επισημαίνουν
οι θετικοί καταλύτες υπερτερούν των
κινδύνων που υπάρχουν οτο σημερινό
περιβάλλον
Πρώτος θετικός καταλύτης είναι
η mo ξεκάθαρη εικόνα της ποιότητας
των assets των ελληνικών τραπεζών

MORGAN STANLEY

απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας
σημείωναν επιχειρηματικοί κύκλοι Στα πλαίσια
αυτά ένα ακόμη σημαντικό για την ελληνική οικονομία
το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link
ανοίγει τις πόρτες του για 18η χρονιά τη Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου 2016 στο Metropolitan Club της

Νέας Υόρκης
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει
ο πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής κ Χάρης Λαλάκος Το Συνέδριο
όπως κάθε χρόνο από την Capital Link
σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισμών ενώ από την
θα μετέχουν οι κ Δημήτρης Παπαδημητρίου υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης ο κ Γιώργος Σταθάκης υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας η κα Ελενα Κουντουρά υπουργός Τουρισμού ο κ Αλέξης
Χαρίτσης αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ο κ Γιώργος
Χουλιαράκης αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών μέσω webcast
ο κ Γεώργιος Πιτσιλής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και ο κ
Eric Tourret αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Παρούσες με εκπροσώπους τους θα είναι και
οι 4 συστημικές τράπεζες Θα μετέχουν στο συνέδριο ανώτεροι εκπρόσωποι
από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς αλλά και μεγάλους διεθνείς
οίκους Τα βασικά θέματα που εστιάζουν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές είναι
τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων
οι δυνατότητες ρευστότητας των άλλων εισηγμένων και αλλά
διοργανώνεται

Η έκθεση της ΤτΕ για τη μείωση
των NPEs δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια
σχετικά με το πώς οι ελληνικές
τράπεζες θα μπορούσαν να μειώσουν
τα μη εξυπηρετούμενα ανοιγματά
τους κατά 40 μέχρι το τέλος του
2019

και οι στόχοι είναι

κυβέρνηση

ρεαλιστικοί

Ο διεθνής οίκος προβλέπει πως
η Εθνική Τρότιεζα είναι στην καλύτερη
θέση να μειώσει το υψηλό επίπεδο
των NPEs λόγω του χαμηλού
της δείκτη ΝΡΕ 46,4 οτο γ τρίμηνο
56

και τον υψηλό δείκτη κάλυψης
Η Πειραιώςείναι αντιμέτωπη

με μεγαλύτερη πρόκληση λόγω του
και του
υψηλού δείκτη ΝΡΕ 52

χαμηλού δείκτη κάλυψης 46
Ο δεύτερος θετικός καταλύτης
είναι η μείωση των αποδόσεων των
ελληνικών κρατικών ομολόγων Η
Citi εκτιμά ότι η β αξιολόγηση θα
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017
και αυτό θα οδηγήσει στην ένταξη
αργότερα των ελληνικών ομολόγων

θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

περιθώριο ανόδου ενώ ο

δείκτης

Tier 1 της Eurobank buy τιμή
στόχος τα 0,95 ευρώ είναι ο χαμηλότερος
ωστόσο είναι επαρκής χάρη
στον χαμηλότερο δείκτη ΝΡΕ
Ομως δεν είναι μόνον η Citi που
παίρνει θετική θέση για τις ελληνικές
τρότιεζες
Τα αποτελέσματα γ τριμήνου των
ελληνικών τραπεζών δεν προσέφεραν
εκπλήξεις από λειτουργική
σκοπιά υπήρξαν ωστόσο καθησυχαστικά
καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη
βελτίωση στον κλάδο μετά
την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση
αναφέρει η Goldman Sachs οε έκθεση
τιις για τις ελληνικές τρότιεζες
Οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν
ότι η κεφαλαιακή διάβρωση των
τραπεζών σταμάτησε το
σύστημα καταγράφει εισροές καταθέσεων
ενώ αναμένουν αύξηση της
3 την
κερδοφορίας τους κατά 2
περίοδο 2017 2020
Ωστόσο δεν παραλείπουν να
ότι τα μεγέθη των
ελληνικών τραπεζών θα παραμείνουν
υπό πίεση τα επόμενα χρόνια
Η Goldman Sachs επαναλαμβάνει
την προτίμηότι της για τη μετοχή
της Alpha Bank δίνοντας σύσταση
buy και διατηρώντας αμετάβλητη
τιμή-οτόχο 2,20 ευρώ η οποία
περιθώριο ανόδου 15
Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη
ελληνική τράπεζα χωρίς
κρατική βοήθεια με καλύτερη του
μέσου όρου ποιότητα ενεργητικού
στοιχεία που προσφέρουν στη διοίκηση
της αυξημένη λειτουργική
ελληνικών

υπογραμμίσουν

υποδηλώνει

μοναδική

ευελιξία

ΙΗΙΙΙΙΝΙΙ

οτο πρόγραμμα QE της ΕΚΤ
Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους η
Citi υπογραμμίζει ότι η αναδιάρθρωση
η πώληση assets και οι διαγραφές
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πι¬
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έσεις στο επτίΌκιακό περιθώριο των
ελληνικών τραπεζών οι οποίες
θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν
από τη μείωση του κόστους
χρηματοδότησης
ωστόσο

Όπως σημειώνει η Citi οι Alpha
Bank και η ETE θεωρούνται αμυντικά
χαρτιά ενάντια οε κάθε πολιτικό
και οικονομικό οοκ λόγω τιις καλύτερης
κεφαλαιακής θέσης και προ¬

Για τις μετοχές των Πειραιώς
Eurobank και ETE δίνει σύσταση
neutral με τιμές-οτόχους αμετάβλητες
στα 0,25 ευρώ για την ETE 0,70
ευρώ για τη Eurobank και 0,20 για
την Τρ Πειραιώς

4. ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Στις ΗΠΑ για
επενδυτές το
υπουργείο Οικονομίας
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ταξιδεύουν ο
υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης
Παπαδημητρίου, και ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, για να συμμετάσχουν στο
18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in
Greece Forum» που διοργανώνει
η Capital Link σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, τα
κυβερνητικά στελέχη, θα έχουν
με εκπροσώπους της
αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς
και με εκπροσώπους επιχειρήσεων
και επενδυτικών οργανισμών.
συναντήσεις

5. Η ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΠΑΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
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Η Κουνιουρά πάει öiis ΗΠΑ
η συμμετοχή ms Υπουργού Τουρισμού κα^Ελε

Ανακοινώθηκε
vas Κουνιουρά στο

1 8ο
Capital Link Forum NY για ιην
ιων επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισμό και με παράλ
ληλε επαφέ5 για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύμαΐ05 από Tis
ΗΠΑ Η Ynoupyôs Τουρισμού κα'Ελενα Κουνιουρά θα συμμετάσχει
στο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε
εξέχον επιχειρηματικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό
και us ευκαιρίε5 για νέε5 επενδύσει στον δυναμικά
ελληνικό ιουρισιικό τομέα
Σιο πλαίσιο ms συμμειοχή5 ελληνιισ Kußepvniucns αποστο
ή ans εργασίε5 ιου συνεδρίου για την παρουσίαση των προοπτικών
ins ελληνική5 oiKovopias σε πλήθθ5 επιχειρημαιιών επεν
δυιών ιραπεζικών στελεχών ιεχνοκραιών και πολιτικών αξιωμα
ιούχων η κα Κουνιουρά θα είναι κεντρική ομιλήτρια m Δευιέρα
1 2
Δεκεμβρίου στην ειδική ενόιηια ιου φόρουμ με θέμα Επεν
προώθηση

περιβάλλον

αναπτυσσόμενο

ôuiiKés EuKaipi8s στον Τουρισμό τη Φιλοξενία
Στο περιθώριο ίου Φόρουμ η Ynoupyôs συνοδευόμενη από ιον

Γενικό Γραμματέα Τουρισιικήβ Πολιιική5 και AvâmuÇns κ Γιώργο
Τζιάλλα έχει προγραμμαιίσει διαδοχικέ επαφέ5 με ομάδε5 επεν
δυιών Παράλληλα θα πραγμαιοποιήσει στοχευμένε5 συναντήσει
για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από ιην Αμερική npos
την Ελλάδα το 20 1 7 και το 20 1 8 και την προώθηση ιων νέων
και συνεργασιών των θεματικών τουρισιικών προϊόντων
που περιλαμβάνουν ιον πολιιισιικό ιουρισμό ιο θρησκευτικό-προ
σκυνημαιικό ιον ιουρισμό ευεξία5 και άλλε5 μορφέ Στην ατζέντα
περιλαμβάνονται και ιδίαν συναντήσει με εκπροσώπου5 tour
operators ins Néas YopKns napâyows ins κινημαιογραφική5 βιο
ευκαιριών

μηχανία5 KaOriis και με φορεί5 Αμερικανικών Πανεπισιημίων
και Εκπαιδευιικών Ιδρυμάιων για ιην προώθηση ιου ακαδημαϊκού
και εκπαιδευιικού τουρισμού από us ΗΠΑ στην Ελλάδα
θα συζητηθούν οι ôuvaiôtmes κοινών ιουρισιικών πα
κέιων Ελλάδα5 Ισραήλ σιην αμερικανική αγορά
Παράλληλα

J

6. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ROADSHOW

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Πολλαπλά
προβλήματα
για τπ ΔΕΗ
Σφίγγει ο κλοιός γύρω
από τη ΔΕΗ καθώς
από τη μία η S&P
για πρόβλημα
ρευστότητας το δεύτερο
εξάμηνο του 201 7 και
από την άλλη ο SSM
εχει ζητήσει από τις
προειδοποιεί

ελληνικές

τράπεζες να μη
χρηματοδοτούν με νέα

δάνεια την Επιχείρηση
Παρά το γεγονός ότι
η ΔΕΗ έχει να λαμβάνει
320 εκατ ευρώ από
το 24 του ΑΔΜΗΕ
131 εκατ ευρώ επιστροφή
κεφαλαίου από τον
ΑΔΜΗΕ 50 εκατ ευρώ
από τους ιδιώτες μέ¬

σω των δημοπρασιών
ΝΟΜΕ και 100 εκατ ευρώ
από ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου
τα ποσά δεν φτάνουν
για να κλείσουν και την
τρύπα από τις απώλειες
μεριδίων από τον
αυξημένο ανταγωνισμό
Τα μεγέθη της έρχονται
στο προσκήνιο καθώς
η προοπτική

του

1

ιδιωτικοποίησης

7

από

το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται άμεση
το 201 7 Μια πρώτη
συνάντηση με υποψήφιους
επενδυτές θα έχει ο
πρόεδρος της ΔΕΗ Εμμ
Παναγιωτάκης φωτ
την ερχόμενη εβδομάδα
στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα
Υόρκη

7. ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 36

Τα ραντεβού

om Νέα Υόρκη
m ΠΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ πέταξαν ανώτατα

στελέχη των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών καθώς θα συμμετάσχουν στο

ι8ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital
Link Σύμφωνα με πληροφορίες οι
των ελληνικών τραπεζών
έχουν κλείσει
με Citi Bank
of America Merrill
Lynch Deutsche
εκπρόσωποι

ραντεβού

Bank

Goldman

Sachs UBS αλλά και με

κορυφαία επενδυτικά
funds όπως τα Apollo
Management
International

yfPI W
f

f

£

Oaktree
WL Ross
L Co και
York Spital

8. ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΗ WALL STREET

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 36

συμμετάσχει στο καθιερωμένο ετήσιο
συνέδριο για την ελληνική οικονομία
Capital Link Επενδυτικές ευκαιρίες
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις άνοιγμα
αγορών μετεξέλιξη της Ελλάδας σε
περιφερειακό ενεργειακό παίκτη σε
αυτά τα σημεία θα εστιάσει Θα
όπως μου λένε μια εικόνα
Ελλάδας που μπορεί να εξελιχθεί σε
χώρα high yield και low risk Εντάξει
το high yield μπορώ να το καταλάβω
01 αξίες των assets έχουν κατακρημνι
σθεί Το low risk όμως κάπως μου
χτυπάει με τους δανειστές να απαιτούν
πρωτοφανή πλεονάσματα και τα
capital controls σε ισχύ δεν ξέρω για
πόσα ακόμη χρόνια Για την ιστορία
πάντως την ερχόμενη Τρίτη ο μήνας
έχει 13 και ο Σταθάκης θα έχει
την τιμητική του αφού θα χτυπήσει
στη Wall Street το καμπανάκι για την
έναρξη της συνεδρίασης Δεν ξέρω
για τους επενδυτές αλλά ο Γιώργος
δεν είναι προληπτικός και μαθαίνω
ότι στη Wall Street θα μπει με το
αριστερό
σκιαγραφήσει

Με το αριστερό
στη Wall Street
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε Σε αυτό
το ύφος θα κινηθούν τα όσα πρόκειται
να πει από τη Νέα Υόρκη στους επενδυτές
ο Γιώργος Σταθάκης όπου θα
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Στη Νέα Υόρκη για το συνέδριο Capital Link µεταβαίνουν Παπαδηµητρίου και
Χαρίτσης
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο Υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Συµµετοχή υπ. Τουρισµού Ελ. Κουντουρά σε επενδυτικό Φόρουµ στη Ν. Υόρκη
Συµµετοχή της Υπουργού Τουρισµού κας Έλενας Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για την
προώθηση των επενδυτικών ...
ευκαιριών στον τουρισµό και µε παράλληλες επαφές για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος από τις
ΗΠΑ.
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link

Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
Share
Πηγή:tro-ma-ktiko.blogspot.gr | Tο διαβάσαµε εδώ
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Source:: Zougla-Politic

Άλλα Σχετικά Άρθρα
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Συµµετοχή υπ. Τουρισµού Ελ. Κουντουρά σε επενδυτικό Φόρουµ στη Ν. Υόρκη
Συµµετοχή της Υπουργού Τουρισµού κας Έλενας Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για την
προώθηση των επενδυτικών ... ευκαιριών στον τουρισµό και µε παράλληλες επαφές για την ενίσχυση του
τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ. Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να
παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις
ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα. Στο πλαίσιο της
συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την παρουσίαση των
προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη Δευτέρα, 12
Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα "Επενδυτικές Ευκαιρίες στον...
Crete-news.gr ·
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Στις ΗΠΑ για επενδυτικό φόρουµ η Έλενα Κουντουρά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ
Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε
εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες
για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και
συνεργασιών των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το
θρησκευτικό-προσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται
κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και στα «κόκκινα» δάνεια το βλέµµα
των ξένων funds

Στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και στα «κόκκινα»
δάνεια το βλέµµα των ξένων funds
Από το Λονδίνο ξεκίνησε η τελευταία προσπάθεια των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών και
ορισµένων µεγάλων ελληνικών εισηγµένων να αναζωογονήσουν το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να
προσελκύσουν κεφάλαια.
Η αµερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs διοργάνωσε την Παρασκευή στη βρετανική
πρωτεύουσα «Greek Equity Conference» µε τη συµµετοχή δεκάδων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, asset
managers και hedge funds στην πλειοψηφία τους. Οι ελληνικές τράπεζες και οι άλλες εισηγµένες, όπως ο
ΟΤΕ, η Motor Oil, η Aegean Airlines, ο όµιλος Μυτιληναίου, τα ΕΛΠΕ και η Folli Follie, πραγµατοποίησαν
παρουσιάσεις ενώ στελέχη τους είχαν και σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων µε τους ξένους διαχειριστές
κεφαλαίων.
Στο ρόστερ των επενδυτικών κεφαλαίων που συµµετείχαν περιλαµβάνονται γνώριµα ονόµατα στην
ελληνική κεφαλαιαγορά και στις τράπεζες µεταξύ των οποίων της Paulson & Co., συµφερόντων του John
Paulson (µε µεγάλες θέσεις σε ΕΥΔΑΠ, Πειραιώς και Alpha Bank), της BlackRock και της Fidelity (µε θέσεις σε
ΟΠΑΠ, Folli κ.α.), της Oaktree Capital όπως και των D. E. Shaw & Co και BlueMountain Capital Management.
Σηµαντικό µέρος των ερωτήσεων εκτιµάται ότι θα επικεντρωθεί στην πολιτική κατάσταση και προοπτική
στην Ελλάδα αλλά και στην πρόοδο της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες.
Το ελληνικό roadshow στο εξωτερικό δεν ολοκληρώθηκε όµως στο Λονδίνο. Αύριο Κυριακή τα περισσότερα
από τα τραπεζικά και επιχειρηµατικά στελέχη που βρέθηκαν στη Βρετανία θα πάρουν το αεροπλάνο για τη
Νέα Υόρκη. Αφορµή το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, που διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το New York Stock Exchange.
Ενα δείπνο µε ενδιαφέρον
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, και το δείπνο που θα παραθέσει στον (εκ των βασικών
µετόχων τόσο της Eurobank όσο και της Τράπεζας Κύπρου και φερόµενο ως επόµενο υπουργό Εµπορίου των
ΗΠΑ) Γουίλµπουρ Ρος η Capital Link του Νικόλα Μπορνόζη το βράδυ της Δευτέρας στο The New York Yacht
Club.
Τις ελληνικές τράπεζες θα εκπροσωπήσουν ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης την Εθνική, ο Νικόλαος
Καραµούζης τη Eurobank, ο Σπύρος Παπασπύρου την Πειραιώς και ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος την Alpha
Bank. Από πλευράς ξένων επενδυτών παρόντες θα είναι, µεταξύ άλλων, οι Goldman Sachs, Deutsche Bank,
BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Apollo Management International, BlackRock,
Fortress, York Capital, Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Αξίζει να σηµειωθεί και η «συνάντηση οικονοµικού ενδιαφέροντος µε τη συµµετοχή Ελλήνων
κυβερνητικών» που θα γίνει σε οµάδα ξένων θεσµικών επενδυτών. Οι υπουργοί που θα λάβουν µέρος σε
αυτές τις συναντήσεις είναι οι Γιώργος Σταθάκης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Ελενα Κουντουρά και
Αλέξης Χαρίτσης.
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Συµµετοχή υπ. Τουρισµού Ελ. Κουντουρά σε επενδυτικό Φόρουµ στη Ν. Υόρκη
Συµµετοχή της Υπουργού Τουρισµού κας Έλενας
Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για την
προώθηση των επενδυτικών ...
ευκαιριών στον τουρισµό και µε παράλληλες επαφές
για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος από τις
ΗΠΑ.
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα
συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει
προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό
και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και
τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό
Προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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4 Ελληνες υπουργοί στο 18ο Ετήσιο Φόρουµ επενδύσεων στην Ελλάδα της
Capital Link
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Τέσσερεις υπουργοί και δύο ανώτερα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για το
18ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Metropolitan Club.
Συγκεκριµένα, στο συνέδριο θα συµµετάσχουν οι:
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
ΓιώργοςΣταθάκης, Υπουργός ΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας
ΈλεναΚουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
ΑλέξηςΧαρίτσηςΑναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Στο συνέδριο θα στείλει µαγνητοσκοπηµένο χαιρετισµό ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας
καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ΓιώργοςΧουλιαράκης.
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. Στα πλαίσια αυτά, το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία
Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link που ανοίγει τις πόρτες του για 18η χρονιά, συγκεντρώνοντας
εξέχουσες προσωπικότητες 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.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει oΠρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος. Το Συνέδριο πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της
Νέα Υόρκηςκαι θα εκπροσωπηθεί από το Γενικό Πρόξενο,Δρ. ΚωνσταντίνοΚούτρα.
Το Συνέδριο διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από την CapitalLink, σε συνεργασία µε το
NewYorkStockExchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Συµµετέχουν επίσης 7 µεγάλες διεθνείς τράπεζες. Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBSκαι η Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group.
Στελέχη των 4 ελληνικών συστηµικών τραπεζών:
Alpha Bank – Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager NPL – Wholesale Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Κωνσταντίνος Βόσικας, AGM for Corporate Special Assets
Eurobank Ergasias SA – Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος
Τράπεζα Πειραιώς –Σπύρος Παπασπύρου, Εxecutive General Manager, Non Core Business & Restructuring
Portfolio
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Επίσης οι ακόλουθοι ανώτεροι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών:
Declan Costello, Director -European Commission, Directorate-General for Economic & Financial Affairs
Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece – European Central Bank
Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Andrea Engel, Country Manager – International Finance Corporation (IFC)
Nicola Giammarioli, Head of Strategy & Institutional Relations – European Stability Mechanism
Ioannis Kaltsas, Head of Division – European Investment Bank
Ioannis Tsakiris, Head of Division of SE Europe and EU Neighborhood – European Investment Fund
Delia Velculescu, Mission Chief for Greece, Deputy Unit Chief in the European Department – International Monetary
Fund (TBC)
Συµµετέχουν επίσης µεγάλοι επενδυτικοί οργανισµοί.
Apollo Management International – Costas Karagiannis, Operating Partner
BlackRock – Paschalis Bouchoris, Managing Director
Calamos Investments – John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments – κ. John Koudounis, CEO
KPS Capital Partners, LP – Michael Psaros, Co-Founder & Managing Partner
Oaktree – Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Red Apple Group – John Catsimatidis, Chairman & CEO
The Libra Group – George Logothetis, Chairman & CEO
WL Ross & Co. – Wilbur Ross, Chairman and Chief Strategy Officer
York Capital – William Charles Vrattos,Partner & Portfolio Manager
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.
Στη συνάντηση Οικονοµικού ενδιαφέροντος µε τη συµµετοχή Ελλήνων Κυβερνητικών» προς οµάδα
Θεσµικών Επενδυτών, θα λάβουν µέρος οι υπουργοί Γιώργος Σταθάκης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
ΑλέξηςΧαρίτσης και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ΓεώργιοςΠιτσιλής,
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,εκτός από τη συµµετοχή της στο πάνελ µε τίτλο “Επενδυτικές
Ευκαιρίες στον Τουρισµό &Φιλοξενία”, θα πραγµατοποιήσει επίσης κατ ‘ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους
από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από την Εβραϊκή Κοινότητα, από Ταξιδιωτικούς πράκτορες και τέλος από την
βιοµηχανία το υκινηµατογράφου έτσι ώστε να συζητήσουν και διερευνήσουν τρόπους µελλοντικής
συνεργασίας.
Η εγγραφή για συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.000 Συνέδρους.
Το «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Wilbur Ross, Chairman &Chief
Strategy Officer of WL Ross & Co , για τη συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια
επίσηµου γεύµατος, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016.
Τον εναρκτήριο χαιρετισµό θα απευθύνει ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link. O κ. Joseph
R. Ficalora, President & CEO of New York Community BanCorp. Inc, ο κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO of
Red Apple Group και ο κ. ΠάνοςΠαπάζογλου, Country Managing Partner Greece – Central and South East Europe
Accounts Leader της EY θα κάνουν τα εισαγωγικά σχόλια.
Χορηγός του δείπνου είναι η EY και η RedAppleGroup
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«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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 13 Δεκεµβρίου, 2016.Συγκεκριµένα, η Ελληνική αποστολή, οι
εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13
Δεκεµβρίου 2016, 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.

Η CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας (Investor
Relations & Financial Communications).
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της
(www.capitallinkforum.com).
Εις αναγνώριση της προσπάθειάς της, η Capital Link έλαβε δύο σηµαντικές διακρίσεις, το 2011 το Greek
Shipping Lloyds Awards και επί τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα βραβεία του Intercontinental
Finance Magazine. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί προσωπικά για την αδιάκοπη, αποτελεσµατική
και πλήρως αποδοτική του προσπάθεια να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία στο
εξωτερικό και στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από το International Propeller Club of the United States
και το AHI-American Hellenic Institute.
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Συµµετοχή υπ. Τουρισµού Ελ. Κουντουρά σε επενδυτικό Φόρουµ στη Ν. Υόρκη
Συµµετοχή της Υπουργού Τουρισµού κας Έλενας Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για την
προώθηση των επενδυτικών ...ευκαιριών στον τουρισµό και µε παράλληλες επαφές για την ενίσχυση του
τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ.Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να
παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις
ευκαιρίες για νέες επε...
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Tourism Minister Elena Kountoura to attend 18th Capital Link Forum in New York
Elena Kountoura sees higher than expected revenue from tourism in 2016 – Investments in tourism exceeded all
expectations in 2015-2016
New York.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
Tourism Minister of Greece Elena Kountoura will join members of the Greek government at the 18th annual Capital
Link Invest in Greece Forum taking place in New York on Monday, Dedember 12, at the Metropolitan Club in New
York. Kountoura will be the keynote speaker during the last panel discussion of the forum on “Investment
Opportunities in Tourism & Hospitality”.
Prime Minister Alexis Tsipras will address the forum via a video message.
The minister will seek to present Greece’s new tourism environment and opportunities for investment in the
dynamically growing Greek tourism sector to an audience made up primarily of business people and investors. She
has also arranged to have a series of meetings with groups of investors on the sidelines.
Kountoura aims to have targeted meetings for increasing tourist flows from the United States to Greece in 2017 and
2018, promoting new opportunities and cooperation of theme tourist products. They include meetings with tour
operators, film industry executives and U.S. universities, while she will also discuss joint Greece-Israel tourist
packages for the U.S. market.
Kountoura’s next stop is in Toronto, where she will speak at an event promoting Greece as a tourism destination,
organised by the Greek consulate.

TOURISM REVENUES
Tourism revenue in 2016 will be much higher than initially estimated, Tourism Minister Elena Kountoura on Thursday
said during the debate on budget held in Parliament.
“Tourism has recorded its best performance over the last two years as a result of government policies despite the
constant challenges and problems,” Kountoura stated.
She also said that Greece achieved record arrivals and revenue in 2015 thanks to direct operational and
communication acts, although it was a year of unprecedented difficulties, two elections, a referendum, political
negotiations, political and economic problems, strong pressure from the institutions, a constant threat of Grexit and
continuous shocks from abroad to the international image of the country.
Kountoura underlined that 2016 data surpassed all estimates as Greece was on alert and dealt efficiently with any
geostrategic developments in the wider area, the refugee issue, terrorism, the attempted coup in Turkey and the
Brexit referendum.
“Tourist arrivals increased by 1.5 million compared to the 2015 record numbers while international arrivals reached
27.5 million and the cruise sector increased by 20 percent,” she noted adding that a national tourist policy was drafted
and implemented for the first time in Greece.
“For the first time we achieved the extension of the tourist period from April to November and, following the high
occupancy rates of July and August, the months of September and October were the best months ever almost
throughout Greece and many hotels remained open until late November,” she added.
The minister also referred to the opening to new markets in order to attract high income tourists and the promotion of
a series of Greek destinations. She also said that the government focused on the creation of a friendly environment to
attract tourist investments.
She was speaking at press conference last Monday, with the general secretary for tourism policy and growth Giorgos
Tziallas focusing on the ministry’s actions in the area of investments, Elena Kountoura said that investments on the
tourism front exceeded all expectations in the two-year period 2015 and 2016.
Kountoura reported 140-plus investments over the two years, saying that this was a clear indication that something
had changed with regard to investments in the sector. The minister said there was a “cornucopia” of investment
activity, since investors applying to the ministry’s dedicated service found a friendly environment that encouraged
them to invest in Greece.
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She said the 140 new investments included 50 new hotels and 50 enlargements of existing hotels, with the remainder
involving the refurbishment and modernisation of existing facilities.
Several of the above projects had already received licences to go ahead and the rest had all submitted a dossier for a
licence. Prominent among them were four tourism complexes, two on Crete, one on Limnos and the fourth in another
Aegean region, Kountoura said.
More than 300 million euro funds will be allocated to tourist investments in the next two years, George Tziallas,
secretary general of Tourism Policy and Development, said.
Tourism Minister Elena Kountoura expressed her satisfaction over the performance of tourism in the current year. As
she said, 1.5 million additional tourists came to Greece this year compared to the previous one.
Despite the increase in tourists, revenues may be marginally lower, she said adding this must be examined after the
collection of all data. Based on recent data, she said, tourists of higher income visited Greece while our country is not
included in the list of “cheap” destinations to justify the drop in revenues.
Kountoura also noted that tourist season was extended from April to November, while September and October were
the best months of all time with occupancy rates reaching 100 pct in Athens and Thessaloniki.

KOUNTOURA WITH KONIORDOU
Tourism Minister Elena Kountoura on Friday met Culture Minister Lydia Koniordou and discussed ways to promote
cultural tourism in Greece. The two ministers agreed to cooperate closely on issues where their responsibilities
overlap.
Among others, they discussed the possibility of facilitating the issue of licences for film production, use of digital
material on culture by Greece’s National Tourism Organisation, promoting e-tickets for archaeological sites and
museums, developing diving tourism (underwater museums and archaeological parks) and reinforcing cultural
activities abroad.
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Συµµετοχή υπ. Τουρισµού Ελ. Κουντουρά σε επενδυτικό Φόρουµ στη Ν. Υόρκη
Συµµετοχή της Υπουργού Τουρισµού κας Έλενας Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για την
προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισµό και µε παράλληλες επαφές για την ενίσχυση του
τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ. Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να
παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις
ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα. Στο πλαίσιο της
συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την παρουσίαση των
προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη Δευτέρα, 12
Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό & τη
Φιλοξενία». Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά. Στη
συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την προβολή
της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο και θα
έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας. Tromaktiko
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Η Έλενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη: Θα λάβει µέρος στο 18o οικονοµικό Capital
Link Forum
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, θα συµµετάσχει η
υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό
και επενδυτικό κοινό, το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κ. Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια, τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ, µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του φόρουµ, η υπουργός, συνοδευόµενη από τον γενικό γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Γιώργο Τζιάλλα, έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018 και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, τον θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς αµερικανικών πανεπιστηµίων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια, η κ. Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας, ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού, που διοργανώνει το εκεί ελληνικό
προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.
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Στις ΗΠΑ ψάχνει επενδυτές το υπουργείο Οικονοµίας
Στην Νέα Υόρκη ταξιδεύουν ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης, για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, τα κυβερνητικά στελέχη, θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
αµερικανικής κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο υπουργός θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016
στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο Αλέξης
Χαρίτσης, θα µιλήσει στις 10.15 µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Επίσης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
Source:: Kontra-Oikonomia
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Η Έλενα Κουντουρά στο Capital Link Invest in Greece Forum στη Ν. Υόρκη
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ “Capital Link Invest in Greece Forum” που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
θα συµµετάσχει η αναπληρώτρια υπουργός Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά.
Ειδικότερα, στο φόρουµ αυτό η κ. Κουντουρά θα παρουσιάσει σε επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το
νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό
τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο του Φόρουµ, η υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει µια σειρά διαδοχικών επαφών µε οµάδες επενδυτών.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κ. Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια στις 12
Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό & τη
Φιλοξενία».
Παράλληλα, η κ. Κουντουρά θα πραγµατοποιήσει συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών
από την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και
συνεργασιών των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το
θρησκευτικό-προσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές.
Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης,
παράγοντες της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ
στην Ελλάδα.
Ακόµη θα συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική
αγορά.
Στη συνέχεια, η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Οµιλητές στο συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη οι Παπαδηµητρίου –
Χαρίτσης
Μεθαύριο Δευτέρα
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο αν. υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης,
µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12/12 µε θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί
χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
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Στη Νέα Υόρκη Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής......
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ΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΕΤΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
VHNIKA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
100 εκατ ευρώ επενδύει ο όμιλος

ndipyos
Λογοθέτης

σε τρια αιολικά πάρκα

Libra

Ο ΟΜΙΛΟΣ LIBRA με επενδύσει
σε ναυτιλία τουρισμό real estate

και ενέργεια μπαίνει δυναμικά
και στην αγορά ανανεώσιμων
πηγών ενέργεια

Μ

ε τα λόγια χτίζε is

Ο Ελλη vas

μεγιστάνα

ανώγια και κατώγια

λέει ο θυμόσοφο5
Ados Iiis εποχέ

Ο Γιώργο5 Λογοθέτη είναι από tous îoxupÔTxpos επιχείρημα
στον κόσμο με όραμα στρατηγική φιλοδοξία ρεαλισμό

που ζούμε Tis δυ

και το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Ελλάδα Nnoicoms στην

σκολότερε5 οικονομικά
για την Ελλάδα

καταγωγή με πατέρα από την Κίμωλο και μητέρα από τη Χίο
γεννήθηκε στο Λονδίνο και κατέκτησε ns ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία
Η καριέρα του και τα κατορθώματά του ενώ είναι μόλβ 41
ετών είναι αξιοσημείωτα σε επιχειρηματικό και κοινωνικό
επίπεδο Μέσα σε 22 χρόνια δημιούργησε έναν όμιλο ελληνικών
συμφερόντων με παγκόσμια εμβέλεια Προτού καν
κλείσει τα 40 το όνομά του είχε γραφτεί στη λίστα των 40

στη σύγχρονη ιστορία
ms το ζητούμενο όσο περνάει ο xpôvos μετεξελίσσεται
από την ανάπτυΕη στην επιβίωση των κατοίκων airnis ms
xcopas Η ανεύρεση επενδυτών σε ένα aaraGés επενδυτικό

περιβάλλον θυμίζει αποστολή του Ιντιάνα Tzôouvs
Ταυτόχρονα είναι λιγοστοί οι Ελληνεβ που δεν αρκούνται
στα λόγια αλλά προχωρούν σε πράξεκ και τοποθετούν κε

φάλαιά tous στην Ελλάδα Για τον λόγο αυτό πριν από λϊγε5
ημέρε5 έγινε είδηση στα MME η δυναμική είσοδθ5 του
πλοιοκτήτη και επιχειρηματία Γιώργου Λογοθέτη στην
ελληνική αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια5 Επένδυση
που θα κοστίσει ιοο εκατ ευρώ Πιο συγκεκριμένα η
EuroEnergy που ανήκει στον όμιλο Libra Tns οικογένεια5
Λογοθέτη θα επενδύσει σε τρία αιολικά πάρκα συνολική5
ioxùos 120 MW σε Βοιωτία και Κεφαλονιά au&hvovras
το μερίδιο Tns στον κλάδο ms ενέργεια Τα αγοράζει
από τον γαλλικό κολοσσό EDF ο onoios περιορίζει την
παρουσία του στην Ελλάδα
Η EuroEnergy διαθέτει τρία αιολικά πάρκα στην Ελλάδα με

under 40 πλουσίωντου αμερικανικού περιοδικού Fortune
τότε m γενιά των 3θάρηδων businessman
Ο Γιώργο5 Λογοθέτη έχασε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία
τονόμιλο-κολοσσό Libra με μανιάτη ναυτιλιακή εταιρεία που
εκπροσωπώντχ

ίδρυσε ο naTépas του m Lomar Shipping Δώσε μου τόπο va
σταθώ και τη Γη θα μετακινήσω είχε πει ο Αρχιμήδη και είναι

αυτό ακριβοί που έκανε πράξη ο νεαρ05 EMnvas ετπχειρη
ματία5 Μόνο που ο ôikôs του mnos ήταν η θάλασσα και μόλΐ5

τρία πλοία

σημαντικά

Η

μηνιγγίτιδα

ισχύ 72 MW τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα ioxùos 7 MW και
τέσσερα βιοαερίου ioxùos 1 MW το καθένα Με τη νέα Tns

Η ζωή του Γιώργου Λογοθέτη δεν του χαμογέλασε από την
αρχή Ηταν tes και έπρεπε να δοκιμαστεί και μάλιστα σκληρά
Προτού κλείσει τα τρία του χρόνια προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Στην παιδική ψυχή του χαράχτηκαν εικόνε5 από τα

επένδυση θα Ξεπεράσει τα 200 MW και θα αναδειχθεί σε
κομβική5σημασία5 παίκτη στην ελληνική επικράτεια Ο όμιλθ5
Libra έχει άλλη μία εταιρεία με ίδιο ανπκείμενο την Greenwood
Energy η οποία δραοττηριοποιείται στην αμερικανική ήπειρο
Οι επενδύσει του ομίλου στην Ελλάδα ανέρχονται συνολικά
στα 500 εκατ δολάρια τόσο σε ενεργειακά projects όσο και
στο real estate

νοσοκομεία και την προσπάθεια να παραμείνει στη ζωή Ενα
απλό κρυολόγημα μπορούσε να τον οδηγήσει στον θάνατο
Συχνά έμενε στο κρεβάτι για μία εβδομάδα λόγω διάφορων
ασθενειώνπου έπλητταντο ανοσοποιητικό του σύστημα μια
συνεχή μάχη που διαμόρφωσε κατά μεγάλο ποσοστό τον
χαρακτήρα του Στα 36 του ôpcos μόλΐ-s πριν από πέντε χρόνια
υποβλήθηκε σε μία εγχείρηση που τον λύτρωσε

Παρά το πρόβλημα υγεία5 στάθηκε στα πόδια του και σε
ηλικία 19 ετών το 1994 ανέλαβε τα ηνία Tns οικογένεια

επιχείρησα Πιο συγκεκριμένα εισήλθε στην οικογενειακή
ναυτιλιακή επιχείρηση το 1993 και έναν χρόνο αργότερα έγινε
διευθύνων σύμβουλθ5 προτού κλείσει τα είκοσι Μέσα σε 10
χρόνια όχι μόνο γιγάντωσε Tis επιχειρήσει Tns Θάλασσα5
αλλά ίδρυσε και τον όμιλο Libra το 2003
Είναι ετπκεφαλήβ και διευθύνων σύμβουλθ5 του ομίλου
κάτω από την ομπρέλα του οποίου λειτουργούν 30 Θυγατρικέ5
εταιρείε5 cms πέντε ήπειροι Ο όμιλθ5 έχει επικεντρωθεί
κατά κύριο λόγο ckous τομεί5 ms ναυτιλίαβ ms αεροπλοΐα5
του real estate των ξενοδοχείων και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργεια5 ενώ διαθέτει και ένα ολοένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο
με διάφορε5 άλλε5 επενδύσει Η Libra mat μια οικογενειακή
επιχείρηση και cos εκ τούτου παραμένουμε πιστοί cms
οικογενειακέ αΒεί ταιαόχρονα όμω ενθαρρίινουμε τη διαφορετικότητα

και την πρίοτοβουλία Καθεμία από m 30 εηιχεψισεκ
που αποτελούν το libra Group απολαμβάνει σημαντικό βαθμό
ainovo\iias Πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η βαθιά γνώση των
τοπικών συνθηκών συμβάλλει σε τεκμηρκομένεί επενδυτικέ
είχε

αποφάσει και εΐασφαλίιει τη λειτουργική αποδοτικότητα
δηλώσει σε ξένα MME ο HcopYos Λογοθέτα

Η συμβολή του όχι μόνο στη σύσφιγξη των επιχειρηματικών
σχέσεων μεταξύ EMàôas και Η ΠΑ αλλά και στην αναβάθμιση

ms εικόνα Tns EMàôas

oùs

επενδυτικού προορισμού

μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων θεωρείται
και πολύπλευρη από tous επιχειρηματικού5 κύκλου5
Έδωσε το παράδειγμα npos μίμηση επενδύονταϊ στην Ελλάδα
σημαντική

ηγούμενο ενό ομίλου με παγκόσμια δραστηριότητα και

οόιιιλό του ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα
αναγνώριση Παράλλη
δίνει ευκαιρίε εργασία και επιμόρφτοσηϊ σε νέου
και έχει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα Επιπλέον έχει

τη μοναδική ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη και ελπίδα για
ένα καλύτερο μέλλον επισημαίνει ο κ Νικόλαος Mnopvôzns
πρόεδρο5 ms Capital Link
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Στη Νέα Υόρκη για διεθνές επενδυτικό συνέδριο ο Σταθάκης
Για την Νέα Υόρκη αναχώρησε την Κυριακή ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Γ. Σταθάκης,
προκειµένου να συµµετάσχει στο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα.
Το συνέδριο διοργανώνεται από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America, MerrillLynch, BNP Paribas, CreditSuisse, DeutscheBank, Goldman
Sachs, UBS). Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε
εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς επενδυτές. Εκτός από τον κ. Σταθάκη, στο συνέδριο
θα παρευρεθεί και πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών, καθώς και στελέχη της αγοράς ενέργειας της
χώρας. Το πρόγραµµα Σταθάκη στη Νέα Υόρκη Τη Δευτέρα, ο υπουργός ΠΕΝ θα είναι ο κεντρικός οµιλητής
στο µεσηµεριανό γεύµα που παρατίθεται στα πλαίσια του συνεδρίου, απ' όπου και θα παρουσιάσει τις
επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για τον...
Energypress.gr ·

πριν από 31 λεπτά ·
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Stathakis: Greece is at the crossroads of two energy corridors
Greece's New Finance Minister Yanis Varoufakis

Energy and Environment Minister Giorgos Stathakis is visiting New York to present investment opportunities in the
energy sector during the “Capital Link Invest in Greece Forum.” Stathakis was in a 10-day tour in Rome, Brussels and
Jerusalem and now is in New York.
The aim of these international contacts is to create the conditions so that Greece can become an energy hub in the
region, while attracting investments in environmental and energy infrastructure.
“Greece is at the crossroads of two energy corridors,” Stathakis explained to the Athens-Macedonian News Agency
(ANA). “One runs in the East Mediterranean and the second one runs through Southeast Europe. Greece is at the
centre of both of them and so there are the conditions to become an energy hub, which will help the security of supply
to Europe through the diversification of energy supply routes. This is what we are working on.”
During the contacts of the previous days there was strong interest in the construction of a gas pipeline running
through the Eastern Mediterranean, providing a direct export path from the Eastern Mediterranean to Europe
(EastMed). We are already making use of community financial tool Connecting Europe Facility (CEF), and studies
confirm that this project is technically feasible and commercially viable. Greece, Italy, Israel and Cyprus agreed to set
up a working group to monitor the progress of the project and to identify common means of support.
Ιn addition to the infrastructure projects aiming at rendering Greece an energy hub, significant investment
opportunities exist in the deregulation of the electricity market. “As we come closer to the year 2020, the process of
the deregulation of the energy market is concluded, with PPC maintaining the main role while creating opportunities for
the operation of new companies,” Stathakis said. Moreover, there are significant investment opportunities on
innovative ideas and technologies that save energy and put emphasis on renewable sources,” he added./ΙΒΝΑ
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O Σταθάκης χτυπά το καµπανάκι στην συνεδρίαση της Wall την Τρίτη 13
Δεκεµβρίου 2016

Κεντρικός οµιλητής στο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο,
σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικού ρεύµατος, ανέφερε ο κ. Σταθάκης στην συνεντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων
παικτών»επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο,
που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικούσυστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρισµού.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούνότι δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων
επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών.
Είναι η ώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η
ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς.
Το σκηνικό θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου
20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας.
Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει στην εποχή των δικτύων και
στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών.
Τη Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in
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Greece Forum", που διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
(Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS).
Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει στο δείπνοπρος τιµήν του Wilbur L.Ross, που
πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές.
Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
www.worldenergynews.gr
Διαβάστηκε 149 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 11 Δεκέµβριος 2016 21:22
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Στη Νέα Υόρκη για διεθνές επενδυτικό συνέδριο ο Σταθάκης
Για την Νέα Υόρκη αναχώρησε την Κυριακή ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Γ. Σταθάκης,
προκειµένου να συµµετάσχει στο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα.
Το συνέδριο διοργανώνεται από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America, MerrillLynch, BNP Paribas, CreditSuisse, DeutscheBank,
Goldman Sachs, UBS).
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε
εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς επενδυτές.
Εκτός από τον κ. Σταθάκη, στο συνέδριο θα παρευρεθεί και πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών, καθώς
και στελέχη της αγοράς ενέργειας της χώρας.
Το πρόγραµµα Σταθάκη στη Νέα Υόρκη
Τη Δευτέρα, ο υπουργός ΠΕΝ θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα που παρατίθεται στα
πλαίσια του συνεδρίου, απ' όπου και θα παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για τον
ενεργειακό κλάδο στη χώρα µας.
Το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Σταθάκης θα συµµετέχει στο δείπνο προς τιµήν του Wilbur L. Ross, που
πρόσφατα επιλέχθηκε από τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Ταρµπ, για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Ήρθε η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για την Ελλάδα! Κατάλληλες οι συνθήκες για να…
Σειρά διεθνών επαφών µε στόχο την
προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα της
ενέργειας πραγµατοποιεί το τελευταίο
διάστηµα ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης
της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό
και παρατηρείται έντονη διεθνής
κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το
προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις
Βρυξέλλες και την Ιερουσαλήµ, ενώ από
σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο
πλαίσιο του «Capital Link Invest in Greece Forum».

Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
Όπως ανέφερε µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σταθάκης:
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων. Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο
και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι
συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης,
µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού της. Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του «Capital Link Invest in Greece Forum»,
που διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill
Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα
συµµετέχει στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό
Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

http://www.economywatch.gr/
Publication date: 11/12/2016 13:22
Alexa ranking (Greece): 0
http://www.economywatch.gr/energy-min-stathakis-visits-new-york-to-present-inve...

Energy Min Stathakis visits New York to present investment opportunities in energy sector
Εnergy and Environment Minister Giorgos Stathakis is visiting New York to present investment opportunities in the
energy sector during the “Capital Link Invest in Greece Forum.”
Stathakis was in a 10-day tour in Rome, Brussels and Jerusalem and now is in New York.
The aim of these international contacts is to create the conditions so that Greece can become an energy hub in the
region, while attracting investments in environmental and energy infrastructure.
“Greece is at the crossroads of two energy corridors,” Stathakis explained to the Athens-Macedonian News Agency
(ANA). “One runs in the East Mediterranean and the second one runs through Southeast Europe. Greece is at the
centre of both of them and so there are the conditions to become an energy hub, which will help the security of supply
to Europe through the diversification of energy supply routes. This is what we are working on.”
During the contacts of the previous days there was strong interest in the construction of a gas pipeline running
through the Eastern Mediterranean, providing a direct export path from the Eastern Mediterranean to Europe
(EastMed). We are already making use of community financial tool Connecting Europe Facility (CEF), and studies
confirm that this project is technically feasible and commercially viable. Greece, Italy, Israel and Cyprus agreed to set
up a working group to monitor the progress of the project and to identify common means of support.
Ιn addition to the infrastructure projects aiming at rendering Greece an energy hub, significant investment
opportunities exist in the deregulation of the electricity market. “As we come closer to the year 2020, the process of
the deregulation of the energy market is concluded, with PPC maintaining the main role while creating opportunities for
the operation of new companies,” Stathakis said.
Moreover, there are significant investment opportunities on innovative ideas and technologies that save energy and
put emphasis on renewable sources,” he added.
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Eπαφές Σταθάκη στη Νέα Υόρκη για την προσέλκυση επενδύσεων σε ενέργεια
και περιβάλλον
Στην Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήµερα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης, στο
πλαίσιο του "Capital Link Invest in Greece Forum".
Ο κ. Σταθάκης θα παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας, κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου το οποίο διοργανώνεται από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Η επίσκεψη αυτή ακολουθεί άλλα ταξίδια του σε Ρώµη, Βρυξέλλες και Ιερουσαλήµ που πραγµατοποιήθηκαν
τις προηγούµενες ηµέρες µε στόχο την αναβάθµιση της χώρας στον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη.
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός αποσκοπεί στο να καταστήσει την Ελλάδα ως κύριο ενεργειακό
κόµβο της περιοχής και να προσελκύσει επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές υποδοµές.
Ο κ. Σταθάκης αναµένεται να βρεθεί την Τρίτη στη Wall Street όπου θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών
στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών, σύµφωνα µε τον υπουργό, κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για
την κατασκευή αγωγού αερίου, ο οποίος θα «διατρέχει» την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µία
άµεση δίοδο εξαγωγών των αποθεµάτων της περιοχής προς την Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ και Κύπρος έχουν συµφωνήσει να δηµιουργήσουν µία οµάδα
εργασίας, µε αντικείµενο την πρόοδο του σχεδίου.
Το επόµενο χρονικό διάστηµα µάλιστα, αναµένεται να υπάρξει και συνάντηση σε επίπεδο υπουργών, µε τη
συµµετοχή και του αρµόδιου Ευρωπαίου Επίτροπου.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!
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Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα
παρουσιάσει ο Γιώργος Σταθάκης στη Νέα Υόρκη
Σειρά σημαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε μια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούμενο 10ημερο στη Ρώμη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ από σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να μετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο ενεργειακών διαδρόμων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης.
«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο
αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο, που θα συμβάλει στην
ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, μέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασμού
της. Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».

Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούμενων ημερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας μια άμεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed).
Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό χρηματοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF),
πραγματοποιήθηκαν μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και
εμπορικά βιώσιμο. Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ και Κύπρος συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδα εργασίας που
θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του.
Το προσεχές διάστημα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε επίπεδο υπουργών, με τη συμμετοχή του
αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα επόµενα βήµατα.
Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς και
στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη Βορειοανατολική άκρη της
Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια.
Το ελληνικό τμήμα του έργου αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το
Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την
περιοχή της Κομοτηνής. Σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου
πλωτού σταθμού υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,
στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθμισης αντίστοιχου σταθμού στην περιοχή της
Ρεβυθούσας. Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος Πέραν των έργων υποδομής στην κατεύθυνση
ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες δημιουργεί και η
διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουμε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, με τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κομβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δημιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισημαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η μετάβαση πρέπει να
συντελεστεί με συντεταγμένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιμούν ότι δημιουργείται σημαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων
επενδυτικών σχεδίων. Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες «Προκύπτουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες,
με έμφαση στις καινοτόμες ιδέες και τις τεχνολογίες που εξοικονομούν ενέργεια και δίνουν έμφαση στις
ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουμε το άλμα, με δίκτυα νέας γενιάς που
θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
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«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς.
Το σκηνικό θυμίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, προ περίπου
20 ετών. Εκμεταλλευόμενος τις νέες τεχνολογίες και μετά από σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών κατάφερε να διεισδύσει και να αλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και
της οικονοµικής δραστηριότητας.
Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριμες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει στην εποχή των δικτύων και
στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.

Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, μαζί με πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα του "Capital Link Invest in Greece Forum",
που διοργανώνεται σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill
Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS).
Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα συμμετέχει στο δείπνοπρος τιμήν του Wilbur L. Ross, που πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εμπορίου. Παράλληλα ο κ.
Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Την
Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ημέρας Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». [ΑΠΕ-ΜΠΕ]
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Σταθάκης: Κατάλληλες οι συνθήκες για να αναχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό
κόµβο
Σειρά διεθνών επαφών µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας πραγµατοποιεί το
τελευταίο διάστηµα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ από σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του "Capital Link Invest in
Greece Forum".
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
Όπως ανέφερε µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σταθάκης:
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων. Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο
και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο αυτών των δύο και άρα υπάρχουν
οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην ασφάλεια εφοδιασµού της
Ευρώπης, µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού της. Στην κατεύθυνση αυτή
δουλεύουµε».
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη
θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Οι νέοι παίκτες στην ενέργεια, οι αγωγοί και οι αµερικανικές τράπεζες

Σειρά επαφών µε επενδυτές πραγµατοποιεί στο εξωτερικό ο
Γιώργος Σταθάκης.
Σειρά σηµαντικών διεθνών επαφών πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Ο υπουργός Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες και την Ιερουσαλήµ,
ενώ από σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την
κατασκευή αγωγού αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο
εξαγωγών των αποθεµάτων της Ανατολικής
Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF),
πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριµένο έργο είναι
τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και
Κύπρος συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα
παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του.
Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα
επόµενα βήµατα. Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη
ξεκινήσει, καθώς και στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη
Βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια.
Το ελληνικό τµήµα του έργου αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει
το Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την
περιοχή της Κοµοτηνής. Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει
η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθµού υποδοχής, προσωρινής
αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της
Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο,
σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η
διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων
παικτών» επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την
ασφάλεια του εθνικού συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι δηµιουργείται
σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του ’90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που θα
σηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε να διεισδύσει και να αλλάξει ριζικά τον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του “Capital Link Invest in Greece Forum”, που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνο προς τιµήν του Wilbur L.Ross, που πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
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επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Έλενα Κουντουρά στο Capital Link Invest in Greece Forum στη Ν. Υόρκη
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ “Capital Link Invest in Greece Forum” που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη θα συµµετάσχει η αναπληρώτρια υπουργός Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά.
Ειδικότερα, στο φόρουµ αυτό η κ. Κουντουρά θα παρουσιάσει σε επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το
νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό
τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο του Φόρουµ, η υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει µια σειρά διαδοχικών επαφών µε οµάδες επενδυτών.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κ. Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια στις 12
Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό & τη
Φιλοξενία».
Παράλληλα, η κ. Κουντουρά θα πραγµατοποιήσει συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών
από την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και
συνεργασιών των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το
θρησκευτικό-προσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές.
Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης,
παράγοντες της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ
στην Ελλάδα.
Ακόµη θα συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική
αγορά.
Στη συνέχεια, η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Στη Νέα Υόρκη ο Γ. Σταθάκης για το «Capital Link Invest in Greece Forum»
ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
Σειρά σηµαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθµίζουν τη θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ από σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης.
«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο
αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην
ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης, µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού
της.Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και Κύπρος
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του.
Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του
αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα επόµενα βήµατα.
Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς και
στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη Βορειοανατολική άκρη της
Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια. Το ελληνικό τµήµα του έργου αφορά την κατασκευή του
αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο
Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής.
Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθµού υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της
Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που
θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
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«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταθάκης για αναζήτηση επενδυτών
Παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τοµέα της Ενέργειας
Σειρά σηµαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθµίζουν τη θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ από σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης.
«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο
αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην
ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης, µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού
της.Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και Κύπρος
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του. Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα
επόµενα βήµατα. Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη
ξεκινήσει, καθώς και στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη
Βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια.
Το ελληνικό τµήµα του έργου αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το
Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την
περιοχή της Κοµοτηνής. Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου
πλωτού σταθµού υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου,
στην Αλεξανδρούπολη. Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης
αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που
θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
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θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Ομιλητής στο Capital Link ο Σταθάκης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα
του Capital Link Invest in Greece Forum
που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη σε

συνεργασία

με μεγάλες διεθνείς

επενδυτικές

τράπεζες Citi Bank of America Merrill
Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche
Bank Goldman Sachs UBS θα είναι σήμερα
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γιώργος Σταθάκης
0 κ Σταθάκης θα αναπτύξει τις επενδυτικές
ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο
της ενέργειας στη χώρα μας και το βράδυ
θα συμμετάσχει στο δείπνο προς τιμήν του
Wilbur L Ross που πρόσφατα επιλέχτηκε
από τον Αμερικανό νέο πρόεδρο για τη θέση
του υπουργού Εμπορίου 0 κ Ross είναι
εκ των μεγαλύτερων μετόχων της Eurobank

0 Ελληνας υπουργός θα έχει επίσης σειρά
επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών
funds και ξένους θεσμικούς επενδυτές Τις
προηγούμενες ημέρες είχε αντίστοιχες επαφές
σε Ρώμη Βρυξέλλες και Ιερουσαλήμ με
στόχο να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε
η Ελλάδα να μετεξελιχθεί σε ενεργειακό
κόμβο της περιοχής Αύριο Τρίτη ο κ Σταθάκης
θα κηρύξει την έναρξη των εργαστών
στη Wall Street στο πλαίσιο της Ημέρας
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Στη Νέα Υόρκη έχουν μεταβεί για το
του Capital Link και οι υπουργοί
Ελλάδος

συνέδριο

Οικονομίας

Δημήτρης Παπαδημητρίου και
Τουρισμού Ελενα Κουντουρά καθώς και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας
Χαρίτσης
Αλέξανδρος
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Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ Capital Link Invest in Greece Forum
στη Νέα Υόρκη θα συμμετάσχει η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά
Στη διάρκεια της παραμονής στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει στοχευμένες
συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Αμερική προς
την Ελλάδα το 201 7 και το 201 8 Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τορόντο
όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού
τουριστικού προορισμού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
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Tsipras urges business leaders to invest in Greece in Capital Link forum
Prime Minister Alexis Tsipras reiterated his invitation to business leaders to invest in Greece during the 18th Annual
Capital Link forum: Invest in Greece” held in New York, saying the country has turned a corner and is exceeding its
economic targets.
“Greece is being reborn. You should choose to be part of this rebirth. You can only benefit from this choice,” Tsipras
said in a message delivered through a webcast, aimed at presenting the new prospects that have opened up for the
Greek economy.
“I am certain that those who attempted it have not regretted it today, because during 2016, our economy regained its
positive growth dynamic, outperformed its fiscal targets and implemented a series of structural reforms which boosted
its competitiveness and promote a stable, investor-friendly environment,” he said.
Tsipras went on to present the forecasts for the Greek economy, saying it is expected to grow 2.7 percent in 2017
and 3.1 percent in 2018. “In recognition of our efforts, the recent Eurogroup of December 5 decided to implement the
short-term measures for debt relief, in line with the agreement last May, and is expected to access the markets in
2017,” he said.
“Therefore, this year I renew my invitation towards you.”
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, δήλωσε ο Σταθάκης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
– Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Η ΕΚΤ θα είναι σύντοµα σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων εντός του 2017, σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
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ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
Σταθάκης
ποσοτική χαλάρωση
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Μήνυµα Τσίπρα στη Ν.Υόρκη: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται…”
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή […]
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Απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον
Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης στη Ν. Υόρκη - Επενδυτικές ευκαιρίες σε τουρισµό, αγορά ακινήτων,
αγροδιατροφικό τοµέα, νέες τεχνολογίες, φαρµακευτική, ιατρικό τουρισµό, logistics και µεταφορές έδειξε
ο υπουργός Οικονοµίας
Στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών, όπως και στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις
επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων, αναφέρθηκε ο
υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου µιλώντας στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο Δ. Παπαδηµητρίου, στην οµιλία του µε θέµα «Επενδύοντας για την ανάπτυξη - Όραµα και στρατηγική»,
επισήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Σηµείωσε πως από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης,
γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη. Κλείνοντας, ο Δ. Παπαδηµητρίου
χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.

Ευοίωνες όσο ποτέ οι µακροοικονοµικές προοπτικές
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης, που ήταν ο κεντρικός
οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην
Ελλάδα», επισήµανε πως οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από
ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
δηµόσιου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε έναν δρόµο
βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό
και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι
ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Πέρα από τους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο Αλ. Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική
µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.
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Γ. Σταθάκης στη Νέα Υόρκη: Πέντε επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό
τοµέα
Με τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες
ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος της ενέργειας στην Ελλάδα σε συνθήκες, που πλέον
ελαχιστοποιούν το ρίσκο και υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης
µιλώντας σε γεύµα του συνεδρίου Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία
του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας για επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το
3%, το επόµενο διάστηµα. Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση
στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων εντός του
2017. Έτσι, συνέχισε, σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από
τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες του ενεργειακού τοµέα µε βάση δύο καθοριστικές παραµέτρους: τη Συµφωνία
των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή και την ανάγκη για επενδύσεις σε “πράσινες τεχνολογίες” καθώς
και τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020. Η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να
προέρχεται από ΑΠΕ, ανέφερε, ενώ επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50%
µέχρι το 2020.
Πιο συγκεκριµένα αναφέρθηκε σε πέντε επενδυτικές ευκαιρίες:
1. Τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις που θα διασφαλίζουν σταθερότητα του συστήµατος
και αναβάθµιση παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ).
2. Τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρισµού νέας γενιάς -µε βάση την ψηφιακή τεχνολογία, τους “έξυπνους
µετρητές”, πεδίο όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες
δραστηριοποίησης start up επιχειρήσεων.
3. Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο (διασυνδέσεις νησιών, µεγαλύτερη αξιοποίηση ΑΠΕ, σύγχρονα συστήµατα
ενεργειακής διαχείρισης).
4. Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Το γεωγραφικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας αναδεικνύεται
µέσα από σηµαντικά έργα για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5. Εξόρυξη πετρελαίου (διεθνείς διαγωνισµοί για κοιτάσµατα σε Δ. Ελλάδα - νότια της Κρήτης, το
κοίτασµα στον Πρίνο, σχεδιασµός νέας εξόρυξης στο Κατάκολο.
Ο υπουργός κατέληξε ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις
πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που
προηγήθηκε.
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, 2016
Τελευταία ενηµέρωση: 23:51

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή.
Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το
2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη
σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και
στην αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες,
καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1
δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε
τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου
διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο,
που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το
παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό
ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται
καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Διαβάστε επίσης: Δ. Παπαδηµητρίου: Εξίσωση ελληνικών και πορτογαλικών οµολόγων, µετά από ένταξη
στην ποσοτική χαλάρωση
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Αισιοδοξια Σταθακη για ενταξη ελληνικων οµολογων στην ποσοτικη
χαλαρωση

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που δ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Σταθάκης: «Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης»
«Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017» σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο
πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο Γιώργος Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο Γιώργος Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5
συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στην ποσοτική
χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Μήνυµα Τσίπρα στη Νέα Υόρκη: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»! (Βίντεο)

“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα – Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ…
σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις
της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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ΒΟΜΒΑ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται ΕΚΛΟΓΕΣ
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η
ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό
οριακό σηµείο, καθώς...
µία κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική
αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες
απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η Wall
Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την
επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017,
καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει
παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του
ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
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του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης 11:32
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.Τη µετάβαση στην Ενεργειακή
Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα
ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση
το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα
συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του
'90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up
επιχειρήσεων.Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα,
όπως η σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για
δε τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η
Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην
Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε
σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει
πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς
διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του
κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο
Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Σταθάκης: Τα ελληνικά οµόλογα σύντοµα στην ποσοτική χαλάρωση |
Οικονοµία - Ειδήσεις NewsIt.gr
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Οι θεσµοί ακύρωσαν τη συµµετοχή τους σε επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα
Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum, ένα σηµαντικότατο επενδυτικό συνέδριο, που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, όµως
δεν ήταν η µοναδική απουσία.
Την ώρα που ο πρωθυπουργός τόνιζε ότι «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης.

Η συνέχεια εδώ
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται...
Newsroom , CNN Greece
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο Πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς
στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον
ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι
"σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την
εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία
του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Νέα κρίση στην χώρα και εκλογές, η εκτίµηση της WSJ
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
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συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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Αισιόδοξος δήλωσε ο Γ. Σταθάκης για την ένταξη των οµολόγων στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης θα είναι
σύντοµα η ΕΚΤ, κάτι που θα διευκολύνει το ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση
στην αγορά οµολόγων και θα επιταχύνει την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση
κεφαλαίων, εντός του 2017, σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης.
Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια γεύµατος στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, που διοργανώνεται για
18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες, ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και
την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα
πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν
σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Εκτίµησε δε πως σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
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Παπαδηµητρίου: Με θετικό πρόσηµο θα κλείσει το 2016
Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς. Από το βήµα του 18ου ετήσιου
συνεδρίου "Capital Link Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης
βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά
1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές
προστέθηκαν 140 έργα. Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη
αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%,
ενώ από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η...
Analitis.com ·
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ΑΡΘΡΟ «ΦΩΤΙΑ» ΤΗΣ WSJ! Προς νέα κρίση η Ελλάδα – Ο Τσίπρας σκέφτεται
εκλογές

Σε σηµερινό της δηµοσίευµα η Wall Street Journal αναφέρει πως η ελληνική κρίση πλησιάζει σε ένα πιθανώς
οριακό σηµείο έπειτα από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, καθώς η κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις άκαµπτες
απαιτήσεις των πιστωτών, ενώ την ίδια στιγµή µειώνονται οι αντοχές της.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – αντιµέτωπη µε την κατρακύλα των ποσοστών της – εξετάζει την επιλογή των
πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς χάνει κάθε ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις στο χρέος ή τα µέτρα
λιτότητα από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αναφέρει η εφηµερίδα.
Έλληνες αξιωµατούχοι επισηµαίνουν πάντως στην εφηµερίδα ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για
εκλογές, ενώ προσθέτουν ότι θα επαναξιολογήσουν την πορεία των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο,
αφού πρώτα πιέσουν τους πιστωτές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.

«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
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ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Αλ. Τσίπρας στο Capital Link: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται/ Ελάτε να επενδύσετε

Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στην
Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας,
για να υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
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Χαρίτσης: Τις επόµενες ηµέρες η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών
Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in
Greece Forum»,

στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο
αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο
ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να
µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το
ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Σταθάκης: Σύντοµα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά
οµόλογα
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος

Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται
για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
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υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
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Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο
διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα,
εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε
επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη
την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία
από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις
στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το
2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι
επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5
συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς
τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω
γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται
καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών,
η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας
πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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[In]: Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Αθήνα
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα – Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική
κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει
τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η Wall
Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ…
σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017,
καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις
της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση
χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
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Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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Τσίπρας σε ξένους επενδυτές: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»

"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την
επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum", που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη...
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας
πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία
και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας
χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για
να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το
µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία
µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο Α. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί
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Ο Α. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7%
το 2017 και 3,1% το 2018".
Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το
πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα
µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση
στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει
ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται.
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ

http://www.tovima.gr/
Publication date: 12/12/2016 23:37
Alexa ranking (Greece): 159
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=851254

Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη ελληνικών οµολόγων στην ποσοτική
χαλάρωση
Επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
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της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις

http://news.makedonias.gr/
Publication date: 12/12/2016 23:37
Alexa ranking (Greece): 2216
http://news.makedonias.gr/2016/12/1053763/

(thefaq) ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ ΝΥ: Ελάτε τώρα και δεν θα το
µετανιώσετε …
Με την παρέµβασή του, (σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο
του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη), ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την
αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την
πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη
χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο Αλ Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
Πηγή: http://thefaq.gr
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση οι επενδυτικές προτεραιότητες της
"Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ"
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας,
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Ο
τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του οποίου
ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα τελευταία
χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αποτελούν πόλο
έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών µονάδων στις µεγάλες
πόλεις. Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές...
Tromaktiko.net · πριν από 32 λεπτά ·
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Προκλητικός ο Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Το κοινό αίσθηµα προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονοµίας που µίλησε για σηµάδια
ανάκαµψης στην ελληνική οικονοµία, την ώρα που ο λαός γονατίζει από τη δυσβάσταχτη
φορολογία.
Το κατάλληλο συνεργείο φαίνεται πως έστειλε ένα κανάλι για να «καλύψει» εκδήλωσε στην οποία έδωσε
το «παρών» το εντυπωσιακό µοντέλο… Χιονιάς αναµένεται να σαρώσει τη χώρα από τις επόµενες ώρες –
Έρχεται ψυχρή εισβολή την Τρίτη και την Παρασκευή – Πού… Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε λίγο µετά τις
09:00 το πρωί της Δευτέρας (12/12) στην «καρδιά» της Αθήνας- Πώς περιγράφει το περιστατικό… Ειδήσεις |
Βοµβιστική επίθεση Τουρκία: Ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο προβάλλεται ήδη από τα τουρκικά ΜΜΕ
και κάνει το γύρο… Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Σπύρος Γραµµένος έπιασαν τις κιθάρες τους και
ανέβηκαν στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για… Η διαφορά βρίσκεται στο σοτάρισµα. Τα
µάτια τους σε ένα άκρως επικίνδυνο σηµείο επέλεξε να βγάλει ένα ξαναµµένο ζευγάρι στο Ελ Σαλβαδόρ,
πραγµατοποιώντας µια ιδιαίτερα… Ο αείµνηστος καλλιτέχνης, ο οποίος απεβίωσε στην κατοικία του τον
περασµένο Απρίλιο, είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Purple Rain» το 1984,…
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο ενώ
αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.

Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο κ. Παπαδηµητρίου.
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Οι θεσµοί ακύρωσαν τη συµµετοχή τους σε επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα
Στη Νέα Υόρκη

Σε ένα συνέδριο όπου συµµετέχουν 1.300 άτοµα, τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου,
όσο και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν)
αποφάσισαν να δείξουν µε τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά
τους για την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων µε την ελληνική κυβέρνηση
Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum, ένα σηµαντικότατο επενδυτικό συνέδριο, που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, όµως
δεν ήταν η µοναδική απουσία. Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα στο 18ο ετήσιο συνέδριο
Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, ένα σηµαντικότατο επενδυτικό συνέδριο, που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, όµως δεν ήταν η µοναδική απουσία. Την ώρα που ο πρωθυπουργός τόνιζε
ότι «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή» και «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η
Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018. Σε αναγνώριση των
προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή
των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017», οι Θεσµοί δεν
βρίσκονταν στο συνέδριο, καθώς είχαν φροντίσει να ακυρώσουν τη συµµετοχή τους! Σε ένα συνέδριο
όπου συµµετέχουν 1.300 άτοµα, τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου, όσο και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν) αποφάσισαν να δείξουν µε τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά
τους για την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων µε την ελληνική κυβέρνηση. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να
γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα
µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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[Πρώτο Θέµα]: Οι θεσµοί ακύρωσαν τη συµµετοχή τους σε επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα
Σε ένα συνέδριο όπου συµµετέχουν 1.300 άτοµα, τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου, όσο και οι
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν) αποφάσισαν να δείξουν µε τον
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων
µε την ελληνική κυβέρνηση
Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum, ένα σηµαντικότατο επενδυτικό συνέδριο, που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, όµως
δεν ήταν η µοναδική απουσία.
Την ώρα που ο πρωθυπουργός τόνιζε ότι «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή» και «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018. Σε
αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή
των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017», οι Θεσµοί δεν
βρίσκονταν στο συνέδριο, καθώς είχαν φροντίσει να ακυρώσουν τη συµµετοχή τους!
Σε ένα συνέδριο όπου συµµετέχουν 1.300 άτοµα, τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου, όσο και οι εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν) αποφάσισαν να δείξουν µε τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη
δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων µε την ελληνική κυβέρνηση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες. Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε
την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία
για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο
του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι
παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα
ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές
αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη
για κάθε οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η
Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του
ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται
µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να
προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να
περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν
οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική
αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη
σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς
και στην αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις
τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή
τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου
υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες
δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται
έργα, όπως η σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο
και την Αττική. Για δε τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης
(EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου
διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν
οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα,
που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει
πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση
κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος
στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη
στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε. Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη
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Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο
χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Σχετικά Θέµατα:
Πιέζουν για «κούρεµα» του αφορολογήτου οι δανειστές
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις απο τη Νέα Υόρκη: «Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε»
Written by Palmos
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-Χαρίτσης: Σε φάση ανάκαµψης η ελληνική οικονοµία
Original Source
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WSJ: H ελληνική κρίση σε οριακό σηµείο- Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές

Η αµερικανική εφηµερίδα θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την πολιτική αντοχή να αντιµετωπίσει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών και η σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς
χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
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συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγη: REAL.GR
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18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link»: Δεν παρευρέθησαν οι θεσµοί στη Ν. Υόρκη

Translate this page:

Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε κορυφαίο
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδηµητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ενδεικτικό της
σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Σταθάκης: Η ΕΚΤ σύντοµα θα µπορεί να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital
Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και
την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα
πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που
παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα
ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές
αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας
ότι η θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
– Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται
µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να
προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί
στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι
επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά
σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη
σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην
αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις
τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε
τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου
διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν
οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που
αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και
επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται
καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
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Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων
επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης
διεθνώς, αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Σταθάκης: Σύντοµα και η Ελλάδα στην Ποσοτική Χαλάρωση της ΕΚΤ
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης
(QE) που εφαρµόζει, διευκολύνοντας το ελληνικό δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
ΟΛΕΣ
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Τσίπρας προς επενδυτές: Να γίνετε µέρος της αναγέννησής µας
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα
Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε τη
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα όλοι οι επίσηµοι Θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

http://moneypress.gr/
Publication date: 12/12/2016 23:25
Alexa ranking (Greece): 2684
http://www.moneypress.gr/?p=44565

WSJ: Σε οριακό σηµείο η ελληνική κρίση
Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο η Wall Street Journal, αναφέρεται στην ελληνική κρίση, µετά από ένα χρόνο
σχετικής ηρεµίας, τονίζοντας ότι πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο.
Η αµερικανική εφηµερίδα θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την πολιτική αντοχή να αντιµετωπίσει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών και η σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς
χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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WSJ: H ελληνική κρίση σε οριακό σηµείο- Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο η Wall Street Journal, αναφέρεται στην ελληνική κρίση, µετά από ένα χρόνο
σχετικής ηρεµίας, τονίζοντας ότι πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο.
Η αµερικανική εφηµερίδα θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την πολιτική αντοχή να αντιµετωπίσει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών και η σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς
χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
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πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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[CNN Greece]: Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται…
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο Πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα“, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς
στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CNN GREECE
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στην ποσοτική
χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Σταθάκης: Αυτές είναι οι πέντε επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.

Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
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- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
.
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Σταθάκης: Σύντοµα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά
οµόλογα
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες. Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο
διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το
ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Εστιάζοντας
στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο καθοριστικές
παραµέτρους: – Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη
για κάθε οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα
διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου. – Τη µετάβαση στην
Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι
η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη
δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020. Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε,
καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το
επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες: –
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ. – Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα
συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του
’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων. –
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS). – Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η
Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην
Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε
σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει
πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον. – Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς
διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του
κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο
Κατάκολο. Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων
επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς,
αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε. Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη
των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης. Πηγή: newsbeast.gr
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Σταθάκης: Σύντοµα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά
οµόλογα

«Υπό προϋποθέσεις εντός του 2017 η πλήρης άρση των capital
controls»
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
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Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Η απόδοση των ελληνικών οµολόγων θα εξισωθεί µε των
πορτογαλικών µετά από ένταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
Δείτε τη συνέντευξη εδώ:
http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-12-12/papadimitriou-on-greek-economy-2017-budget

http://www.in2life.gr/
Publication date: 12/12/2016 23:14
Alexa ranking (Greece): 428
http://www.in2life.gr/news/last/newsitem/561335/wsj-h-ellhnikh-krish-se-oriako-sh...

WSJ: H ελληνική κρίση σε οριακό σηµείο- Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Οι εκλογές είναι η µόνη διέξοδος του Τσίρπα για να ξεφύγει από την πίεση των δανειστών εκτιµά η Wall
Street Journal, σε σηµερινό δηµοσίευµά της.
Δηµοσίευση | 12 Δεκεµβρίου 2016
Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο η Wall Street Journal, αναφέρεται στην ελληνική κρίση, µετά από ένα χρόνο
σχετικής ηρεµίας, τονίζοντας ότι πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο.
Η αµερικανική εφηµερίδα θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την πολιτική αντοχή να αντιµετωπίσει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών και η σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς
χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
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«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Gabriel Garcia Marquez, 1927-2014, Κολοµβιανός συγγραφέας
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[Newsbeast]: Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια
ανάκαµψης
«Ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο»
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWSBEAST
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Παπαδηµητρίου: Με θετικό πρόσηµο θα κλείσει το 2016
Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ.
Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα
δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια
σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη ελληνικών οµολόγων στην ποσοτική
χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Αλ. Χαρίτσης από Ν. Υόρκη: «Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του
Ταµείου Συµµετοχών»

Translate this page:

Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in
Greece Forum», στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας,
της χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα
πρόσκληση για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία
χρόνια.
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[Newsbeast]: Σταθάκης: Σύντοµα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης τα
ελληνικά οµόλογα
«Υπό προϋποθέσεις εντός του 2017 η πλήρης άρση των capital controls»
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWSBEAST
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, δήλωσε ο Γ. Σταθάκης στο πλαίσιο του
Invest in Greece Forum
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
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οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Σταθάκης: Αισιοδοξία για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
Πηγή

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν σήµερα
κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο
διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Στην οµιλία του ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup
και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Ο υπουργός εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
• Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε "πράσινες τεχνολογίες". Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
• Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1. Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2. Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των "έξυπνων µετρητών", όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3. Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4. Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5. Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενηµέρωσης της
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Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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[Capital]: Σταθάκης: Αισιοδοξία για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης , ήταν σήµερα κεντρικός οµιλητής σε γεύµα
στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Στην οµιλία του ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup
και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Ο υπουργός εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
• Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε “πράσινες τεχνολογίες”.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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«Πόρτα» των θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Ν. Υόρκη
Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε κορυφαίο επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου

µε 1.300 συµµετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδηµητρίου,
Σταθάκης, Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα,
ενδεικτικό της σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την προσέλκυση
επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Share
Πηγή:www.iefimerida.gr | Tο διαβάσαµε εδώ
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[ΕΡΤ]: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται», τονίζει ο Α. Τσίπρας στο συνέδριο Capital Link
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΡΤ
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Σταθάκης: Αισιοδοξία για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν σήµερα κεντρικός
οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η
χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
επενδυτικές τράπεζες.
Στην οµιλία του ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup
και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Ο υπουργός εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
• Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε "πράσινες τεχνολογίες". Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
• Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1. Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2. Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των "έξυπνων µετρητών", όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3. Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4. Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5. Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Αργά σήµερα το βράδυ ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενηµέρωσης της
Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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WSJ: Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές αν ξεσπάσει µια νέα κρίση στην Ελλάδα
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Χαρίτσης: Τις επόµενες ηµέρες η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών
Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in
Greece Forum», στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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«Πόρτα» των θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Ν. Υόρκη
Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε κορυφαίο επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδηµητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ενδεικτικό της
σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Αισιοδοξία Σταθάκη ότι αύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα
ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο
διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε
δύο καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
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της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Επικαιρότητα
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή […]
The post Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης appeared
first on Ελεύθερος Τύπος.
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
12/12 20:23
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WSJ: H ελληνική κρίση σε οριακό σηµείο- Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Οι εκλογές είναι η µόνη διέξοδος του Τσίρπα για να ξεφύγει από την πίεση των δανειστών εκτιµά η Wall
Street Journal, σε σηµερινό δηµοσίευµά της.
Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο η Wall Street Journal, αναφέρεται στην ελληνική κρίση, µετά από ένα χρόνο
σχετικής ηρεµίας, τονίζοντας ότι πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο. Η αµερικανική εφηµερίδα θεωρεί ότι
η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την πολιτική αντοχή να αντιµετωπίσει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών
και η σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει
παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα. Το δηµοσίευµα
σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως και ότι οι
επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν ξανά τους
δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία. «Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις
πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε
ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι
προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη
από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα», αναφέρει η Wall Street Journal. Μία αναζωπύρωση
της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της ΕΕ, που
αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών την
επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης. «Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες
της Γερµανίας και της Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την
προηγούµενη εβδοµάδα µε δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή
των εκλογών. Υποσχέθηκε σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης
ανέστειλε την προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό
προσφύγων. Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα
συµβαδίζουν µε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα. Οι πρόωρες εκλογές
θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα κοµµατικά στελέχη, και η
ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε πιθανές εκλογές θα ήταν να
αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για καιρό χωρίς υποχωρήσεις από
τους δανειστές. Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα
«ξεκλείδωναν» νέες δόσεις χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί
ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε
στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην
οικονοµία της. Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι
παγιδευµένοι ανάµεσα στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει
η WSJ, σηµειώνοντας την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές
µειώσεις του ελληνικού χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις
συντάξεις, ιδιαίτερα αν η Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή
πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη
αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων. «Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα
στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές του 2015- οι ελληνικές
κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης λιτότητας µε µικρή
ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα. «Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη Την ίδια
ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του
«Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια
του κόσµου µε 1.300 συµµετέχοντες. Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4
θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου
όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει
τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα
των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός
του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
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οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου
Οικονοµίας
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας
και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας παρουσίασαν ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης,
στις κεντρικές οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Κατά την οµιλία του µε θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ο κ.
Παπαδηµητρίου επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε
την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο.
Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για
τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο
προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφερόµενος στις προτεραιότητες της χώρας, ο κ. Παπαδηµητρίου υπογράµµισε πως αυτές
συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, στην ενίσχυση των εξαγωγών
και στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της
διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων,
συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος
δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε
ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ήταν ο κ. Χαρίτσης, που επεσήµανε ότι οι µακροοικονοµικές
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη
συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
Πλέον, είπε, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης
ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη
στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να
διαµορφωθεί στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι
ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, το νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις
επενδυτικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική
µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
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«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Σταθάκης από Νέα Υόρκη: Κεντρικό ρόλο στην ανάκαµψη οι επενδύσεις σε
ενέργεια, περιβάλλον - Τι είπαν Παπαδηµητρίου,Χαρίτσης,Φέσσας

Οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες σε ξένους και εγχώριους
επενδυτές, σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Οι επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος θα διαδραµατίσουν
κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτό υποστήριξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο πλαίσιο του 18ου
“Annual Capital Link Invest in Greece Forum” που ξεκίνησε σήµερα στις εργασίες του στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε πως σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαµηλές - αν όχι αρνητικές
– αποδόσεις, η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας προσφέρει στους επενδυτές τον συνδυασµό που
αναζητούν: ικανοποιητικές αποδόσεις µε χαµηλό ρίσκο.
«Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο. Ήδη τα µακροοικονοµικά στοιχεία υποστηρίζουν τις
αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ, ενώ η εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων για
την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους και η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω βελτίωση του χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος και περιορισµό
του πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου στην Ελλάδα. Στη συγκυρία αυτή η ελληνική οικονοµία προσφέρει
σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, αξιοποιώντας σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως το
ανθρώπινο κεφάλαιο και η γεωπολιτική θέση της χώρας», ανέφερε µεταξύ άλλων ο υπουργός.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου που επίσης
παραβρέθηκε και µίλησε στο συνέδριο, υπογράµµισε πως έχει αποµακρυνθεί οριστικά ο κίνδυνος της
χρεοκοπίας και του Grexit, ενώ παράλληλα οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας για τα επόµενα χρόνια
προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες σε ξένους, εγχώριους αλλά και Έλληνες επενδυτές της οµογένειας.
Ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε πως βασικός πυλώνας του Υπουργείου Οικονοµίας-Ανάπτυξης για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η Enterprise Greece, ένας οργανισµός που υποστηρίζει τους
διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα συµβάλλοντας στην άρση
γραφειοκρατικών εµποδίων, παρέχοντας σηµαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισµό
και προβάλλοντας τους τοµείς εκείνους στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Οι τοµείς αυτοί είναι ο Τουρισµός, η Ενέργεια, η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι Επιστήµες
Υγείας, τα Τρόφιµα & Αγροτικά Προϊόντα, τα Logistics. Επισηµαίνεται πως η Enterprise Greece διαχειρίζεται
και µεριµνά για επενδυτικά σχέδια άνω των 2 εκατ. ευρώ, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων
ανέκυψαν συγκεκριµένα προβλήµατα µε τη δηµόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εµπόδια,
καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, µε συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.
«Διαµορφώνουµε το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων»
Την εκτίµηση πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται πλέον στη διαµόρφωση εκείνου του
οικονοµικού περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, αλλά
ταυτόχρονα τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εξέφρασε από το βήµα του
συνεδρίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
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«Από τη µια, διασφαλίζουµε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες
επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθούµε σε συνεργασία µε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,
ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει η καινοτόµος πλατφόρµα του Ταµείου Συµµετοχών. Από την άλλη,
µεταρρυθµίζουµε το θεσµικό πλαίσιο, µειώνοντας τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις
διαδικασίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια. H συζήτηση µε την επενδυτική κοινότητα γίνεται
πλέον σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.
Ο προέδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, υποστήριξε πως η χώρα θα πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους
του µνηµονίου σε σχέση µε τις διαρθρωτικές αλλαγές που «απελευθερώνουν» την οικονοµία.
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα,
ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σηµείωσε επίσης πως ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τη
στιγµή που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, πρέπει
πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις.
www.worldenergynews.gr
Διαβάστηκε 21 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Δεκέµβριος 2016 22:50

http://www.evrytanika.gr/
Publication date: 12/12/2016 22:50
Alexa ranking (Greece): 9827
http://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115121...

Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός
του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Τσίπρας στους επενδυτές: Να γίνετε µέρος της αναγέννησής µας
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα
Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε τη
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα όλοι οι επίσηµοι Θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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[NewMoney]: Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στην
ποσοτική χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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Πρό(σ)κληση Τσίπρα σε επενδυτές στη ΝΥ: Ελάτε τώρα και δεν θα το
µετανιώσετε …
Με την παρέµβασή του, (σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link
στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη), ο
πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της
ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι
από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο Αλ Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα
θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε
αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε
την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα
πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις
αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
Πηγή: left.gr
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ΑΡΘΡΟ «ΦΩΤΙΑ» ΤΗΣ WSJ! Προς νέα κρίση η Ελλάδα –Ο Τσίπρας σκέφτεται
εκλογές

Σε σηµερινό της δηµοσίευµα η Wall Street Journal αναφέρει πως η ελληνική κρίση πλησιάζει σε ένα
πιθανώς οριακό σηµείο έπειτα από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, καθώς η κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των πιστωτών, ενώ την ίδια στιγµή µειώνονται οι αντοχές της.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – αντιµέτωπη µε την κατρακύλα των ποσοστών της – εξετάζει την επιλογή
των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς χάνει κάθε ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις στο χρέος ή τα
µέτρα λιτότητα από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αναφέρει η εφηµερίδα.
Έλληνες αξιωµατούχοι επισηµαίνουν πάντως στην εφηµερίδα ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για
εκλογές, ενώ προσθέτουν ότι θα επαναξιολογήσουν την πορεία των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο,
αφού πρώτα πιέσουν τους πιστωτές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που
ξέσπασε η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους
αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη
λιτότητα χώρα», αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή
της ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών
εκλογών την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη
όρεξη για νέο ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να
αποφευχθεί αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών.
Υποσχέθηκε σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε
την προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες
δόσεις χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα
κερδίσουν ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ
να συµπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην
οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ,
σηµειώνοντας την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του
ελληνικού χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις,
ιδιαίτερα αν η Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Επίσης το ΔΝΤ επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση
στα δικαιώµατα των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη

http://troktiko.eu/RYVkK/PlfpP/
Publication date: 12/12/2016 22:42
Alexa ranking (Greece): 0
http://arouraios.gr/2016/12/arthro-fotia-tis-wsg/

Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των
αγεφύρωτων διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Γ. Σταθάκης: Η ΕΚΤ σύντοµα θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα
στο QE
Σύντομα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
(Quantitative easing - QE), διευκολύνοντας το Ελληνικό Δημόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής σε
γεύμα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που παραπέμπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόμενο διάστημα. Ο υπουργός, σημείωσε ακόμη την εκτίμησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονομία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονομία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη μετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράμετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόμενο διάστημα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριμένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήματος, τόσο στη διανομή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθμιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς μοιάζει με εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα διάδοσης των «έξυπνων μετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων με την ενδοχώρα και της Κρήτης με την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόμι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συμβολή ενός κάθετου διαδρόμου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, με έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σημαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισμοί για αναζήτηση κοιτασμάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκμετάλλευση του κοιτάσματος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι, με τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντομα θα είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήμερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε μέσα ενημέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Προκλητικός ο Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Το κοινό αίσθηµα προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονοµίας που µίλησε για σηµάδια
ανάκαµψης στην ελληνική οικονοµία, την ώρα που ο λαός γονατίζει από τη δυσβάσταχτη
φορολογία.
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο ενώ
αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο κ. Παπαδηµητρίου.
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Προκλητικός ο Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Το κοινό αίσθηµα προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονοµίας που µίλησε για σηµάδια
ανάκαµψης στην ελληνική οικονοµία, την ώρα που ο λαός γονατίζει από τη δυσβάσταχτη
φορολογία.
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο ενώ
αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο κ. Παπαδηµητρίου.
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ΒΟΜΒΑ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται ΕΚΛΟΓΕΣ
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική
κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς...
µία κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή
αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των
δανειστών, γράφει η Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει
παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων
αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές,
όπως και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των
διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη
ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
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«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο της Ν. Υόρκης στέλνει µήνυµα στους
επιχειρηµατίες
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
ΠΗΓΗ: NEWSIT
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ΒΟΜΒΑ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται ΕΚΛΟΓΕΣ
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς...
µία κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών,
γράφει η Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
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συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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WSJ: Η Κυβέρνηση χάνει δυνάµεις στο «µπρα ντε φερ» µε τους δανειστές –
Εκλογές το ’17;
Το σενάριο των πρόωρων εκλογών µέσα στο 2017 εξετάζει η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας ότι
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωζώνη δεν δείχνουν να παραχωρούν για την ελάφρυνση του
χρέους και τη λιτότητα, σηµειώνει σε άρθρο της η Wall Street Journal.
Έπειτα από από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς
µία Κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών,
σηµειώνει το δηµοσίευµα.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική Κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το ίδιο άρθρο σηµειώνει: Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη
δοκιµασία για τη συνοχή της ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε
µία σειρά σηµαντικών εκλογών την επόµενη χρονιά. Οι ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για
νέο ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Έλληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας».
Κοµµατικά στελέχη παραδέχθηκαν στην εφηµερίδα ότι οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε
ήττα και η Νέα Δηµοκρατία θα ήταν το κόµµα που θα σχηµάτιζε Κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν
επίσης ότι ο στόχος τους σε πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που
βλέπουν αν συνεχίσουν για καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ έτρεφε ελπίδες ότι οι συζητήσεις µε τους δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες
δόσεις χωρίς περαιτέρω σκληρά µέτρα λιτότητας. Την ίδια ώρα Έλληνες Υπουργοί ήλπιζαν αντίστοιχα ότι
θα κερδίσουν ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ
να συµπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία
της.
Ωστόσο οι διαπραγµατεύσεις του Δεκεµβρίου έδειξαν ότι οι Έλληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
ότι το Βερολίνο δεν είναι καθόλου πρόθυµο να προχωρήσει σε δεσµεύσεις πέρα από µικρή µείωση του
ελληνικού χρέους, ενώ το Ταµείο εµµένει για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί άλλες παρεµβάσεις στα
δικαιώµατα των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
Οι θεσµοί «γύρισαν την πλάτη» στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ
Την ώρα που η Κυβέρνηση προσπαθεί να µαζέψει τις δυνάµεις της για τον νέο γύρο επαφών µε τους
θεσµούς που αρχίζουν την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου, πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι οι εκπρόσωποι των
δανειστών «γύρισαν την πλάτη» σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο ακύρωσαν την συµµετοχή
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τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν).
Παρ’ όλες τις προσπάθειες για να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους, αυτή δεν κατέστη εφικτή, µε
σχολιαστές να κάνουν λόγο για «παγωµένο» µήνυµα που θέλουν να στείλουν οι δανειστές, εξαιτίας των
µεγάλων αποστάσεων που τους χωρίζουν από την ελληνική Κυβέρνηση.
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WSJ: «Η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο - Έρχονται
πρόωρες εκλογές;»

Translate this page:

Η αµερικανική εφηµερίδα Wall Street Journal σε δηµοσίευµά της αναφέρει ότι µετά από ένα
χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των
δανειστών .
Η εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το
2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση
χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που
ξέσπασε η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους
αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη
λιτότητα χώρα», αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών.
Υποσχέθηκε σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ.
Επίσης ανέστειλε την προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο
αριθµό προσφύγων. Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα
συµβαδίζουν µε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
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χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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[ΕΡΤ]: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται», τονίζει ο Α. Τσίπρας στο Capital Link (video)
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΡΤ
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα – Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
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συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.

Πηγή: iefimerida.gr
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την
απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν
και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το
πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το
δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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WSJ: Ο Τσίπρας σκέφτεται πλέον τις εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο,
καθώς µία κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις
των δανειστών, γράφει η Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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WSJ: ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΠΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η εφηµερίδα αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών, καθώς χάνει την
ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ΕΕ.
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα αναφέρει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για
την ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα φιλοξενούνται τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει
απόφαση για εκλογές.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς
προγράµµατος διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη
στιγµή που ξέσπασε η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να
πετύχει τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από
τη λιτότητα χώρα», υπογραµµίζει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών
σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
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συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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[Ελεύθερος Τύπος]: Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Να είστε
µέρος αυτής της αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης...Κι
Ύστερα...Ύστερα... Ήρθαν οι Μέλισσες...
Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης...Κι
Ύστερα...Ύστερα... Ήρθαν οι Μέλισσες...
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 18Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CAPITAL LINK»

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης
Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link
στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.

Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".ΕΘΝΟΣ
στις 9:30 µ.µ.
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Σταθάκης: Οι 5 µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο της ενέργειας
Την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση
ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης εξέφρασε ο Γιώργος Σταθάκης.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ήταν κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in
Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες, αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Υποστήριξε ότι
έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη
σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην
αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νoτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου
διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που
διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω
γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.

http://www.bankwars.gr/
Publication date: 12/12/2016 22:25
Alexa ranking (Greece): 1971
http://www.bankwars.gr/%ce%9e%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%...

Ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση οι επενδυτικές προτεραιότητες της
“Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ”

Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ” στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας,
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς
τους τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό
κλάδο. Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό
προϊόν µε σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη
ετήσια αύξηση στον όγκο των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το
διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή
βασικών all inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση
και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό “value for money”, η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για
την απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να
διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116
δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε
φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, “τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την
αγορά το συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της
και την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας,
χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των
σηµαντικότερων επενδυτικών οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την
ενίσχυση της διασποράς της µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των
µετοχών της στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την
προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς.”
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=372177
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ΒΟΜΒΑ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται ΕΚΛΟΓΕΣ

Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς...
µία κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών,
γράφει η Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
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«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές των ΗΠΑ: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται”
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή»,
τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή
εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική
οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για...
συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και
επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».

http://www.gazzetta.gr/
Publication date: 12/12/2016 22:19
Alexa ranking (Greece): 18
http://www.gazzetta.gr/plus/article/1020312/nea-krisi-stin-hora-kai-ekloges-i-ektimi...

Νέα κρίση στην χώρα και εκλογές, η εκτίµηση της WSJ
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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«Επιλέξτε να είστε µέρος της αναγέννησης»

Ο Πρωθυπουργός στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum»
επισηµαίνει ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει
πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».

Αλέξης: Η
Ελλάδα
ξαναγεννιέται
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ 18Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CAPITAL LINK ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
INVEST IN GREECE FORUM», ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.ΥΟΡΚΗ - «ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ
ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟ ΑΠΟΤΟΛΜΗΣΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ»

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή»,
τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που

http://gzmosxos.blogspot.gr/
Publication date: 12/12/2016 22:19
Alexa ranking (Greece): 39387
http://gzmosxos.blogspot.gr/2016/12/blog-post_908.html

ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας
πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία
και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας
χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας
να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα»,
για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν
σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο Αλ.Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7%
το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση των
προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε
την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και
αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017".
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς»,
αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΜΠΕ
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΤΕΛΟΣ στο Βερολίνο;
TΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ από την απόφαση των θεσµών να ακυρώσουν την παρουσία εκπροσώπων τους σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διεξάγεται στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο
«Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα
µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300 συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Αλλες πληροφορίες θέλουν την Μέρκελ να “τελειώνει” µε τον Τσίπρα την Παρασκευή στο Βερολίνο. Να του
ρίχνει πόρτα σε όλα τα αιτήµατα και κυρίως αυτό της δεύτερης αξιολόγησης µια και το κούρεµα του
χρέους που ήταν σηµαία του Τσίπρα βγήκε πλέον από το τραπέζι. Υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες ο Τσίπρας
να επιστρέψει από το Βερολίνο µε ηµεροµηνία εκλογών.
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα
στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την
προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην
προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”,
για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα”.
“Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή
της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
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«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται», τονίζει ο Α. Τσίπρας στο Capital Link (video)
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ανταπόκριση: Λένα Αργύρη
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«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται», τονίζει ο Α. Τσίπρας στο συνέδριο Capital Link

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερα Εδώ!
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές στο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Αυτό είπε -µεταξύ άλλων- ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο
«Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να επισηµάνει την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία, ενώ παράλληλα ανανέωσε την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε
παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε
στην Ελλάδα».
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον», εξήγησε.
Ο κ. Τσίπρας είπε επίσης: Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους
σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017. «Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», ανέφερε για να
καταλήξει: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Ωστόσο, από το ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό συνέδριο προκάλεσε αίσθηση η ακύρωση της παρουσίας των
εκπροσώπων των θεσµών σε αυτό. Το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece
Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε
1.300 συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Share
Πηγή:www.iefimerida.gr | Tο διαβάσαµε εδώ

http://www.tromaktiko.org/
Publication date: 12/12/2016 22:15
Alexa ranking (Greece): 8942
http://www.tromaktiko.org/%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%8...

Ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση οι επενδυτικές προτεραιότητες της
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ»!
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ”
στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων
Σύµβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό “value for money”, η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κ. Καρυτινός, “τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον
αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς”.
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Σταθάκης: Αισιοδοξία για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν σήμερα κεντρικός ομιλητής σε γεύμα
στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Στην ομιλία του ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup
και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, που παραπέμπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόμενο διάστημα,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Ο υπουργός εκτίμησε ότι σύντομα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δημόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
ομολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονομία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται με τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
•
Τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονομία την επένδυση σε "πράσινες τεχνολογίες". Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
• Τη μετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με αυτή. Ο
Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράμετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόμενο διάστημα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριμένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1.
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήματος, τόσο στη διανομή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθμιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2.
Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς μοιάζει με εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα διάδοσης των "έξυπνων μετρητών", όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων με την ενδοχώρα και της Κρήτης με την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4. Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόμι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συμβολή ενός κάθετου διαδρόμου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, με έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σημαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισμοί για αναζήτηση κοιτασμάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκμετάλλευση του κοιτάσματος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι, με τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντομα θα είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήμερα το βράδυ ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενημέρωσης της
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Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Οµιλίες Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτση στο 18o Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ν. ΥΟΡΚΗ
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε επίσης: Αλ. Τσίπρας στο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη –
Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
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Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Αλ. Χαρίτσης: Τις επόµενες ηµέρες η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών

Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση, ενώ τόνισε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
Ο κ. Χαρίτσης που ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital
Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη επισήµανε ότι πλέον το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό
περιβάλλον, µε σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της
αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός,
απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε
πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη. Ο κ.
Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική»,
επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση
της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο
προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα. Επιπλέον, οι διεθνείς
δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή
κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης,
γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη. Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις
στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις
επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε
για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι
τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη
δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό
δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κλείνοντας, ο κ.
Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς
επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες
τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και
τις µεταφορές. Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη –
Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αφενός, ο αναπληρωτής
υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες
επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Χαρίτσης
αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές συµφωνίες µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης
υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του
επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη
διασφάλιση της διαφάνειας. «Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο
επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της
αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας
στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική
βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Πηγή: newsbeast.gr
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Τσίπρας σε Capital Link: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται"
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Πηγή: parapolitika.gr
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«Αισιοδοξία» ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο - Τις επόµενες ηµέρες η
σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.

Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.

Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
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αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
.
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα – Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida
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Πανγαία: Επενδύει σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους
κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε
χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κ. Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον
αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από 600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ, ως
θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς».
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Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ.
Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα
δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια
σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ναυτεµπορική
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Τσιπρας "καλει" επενδυτες: Η Ελλαδα ξαναγεννιεται

"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Θ. Φέσσας: ανάγκη εδραίωσης της εµπιστοσύνης εταίρων και δανειστών
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία»
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in Greece Forum»
που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, σήµερα (Δευτέρα, 12/12/2016), παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward – Investing for
Growth». Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήµανε τα
εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
-Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
-Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
-Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
-Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα
πολιτικής
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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Εθνική Πανγαία: Επέκταση δραστηριοτήτων σε ξενοδοχεία πόλης και
φοιτητική στέγαση
Επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της στον ξενοδοχειακό κλάδο πόλης και φοιτητικής στέγης
ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ", Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο
του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση δύο ακινήτων
στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν,
από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή
µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου. Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την
αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως
στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ, ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό
οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για
την ελληνική κοινωνία. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων
από την αγορά το συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και
την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας,
χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των
σηµαντικότερων επενδυτικών οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την
ενίσχυση της διασποράς της µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των
µετοχών της στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την
προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς."
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης

«Ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο»
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς.
Ανακοίνωσε ο CEO της εταιρείας στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα τελευταία χρόνια,
αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές στο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Αυτό είπε -µεταξύ άλλων- ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο
«Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός θέλησε να επισηµάνει την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία, ενώ παράλληλα ανανέωσε την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε
παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα».
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον», εξήγησε.
Ο κ. Τσίπρας είπε επίσης: Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους
σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», ανέφερε για να καταλήξει: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από
αυτήν την επιλογή.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Ωστόσο, από το ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό συνέδριο προκάλεσε αίσθηση η ακύρωση της παρουσίας των
εκπροσώπων των θεσµών σε αυτό. Το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece
Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε
1.300 συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Εθνική Πανγαία: Επέκταση σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα
σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία
πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον
τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και
παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό "value for money", η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς."
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Παπαδηµητρίου: θετικά θα κλείσει το 2016
Από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ.
Παπαδηµητρίου ανέφερε, οτι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για
τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι
αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις
επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
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Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται

Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του
στο συνέδριο του Invest In Greece
Forum στη Ν.Υόρκη, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές
να γίνουν µέρος της αναγέννησης που όπως είπε
συντελείται στην Ελλάδα. Οµιλητές στο συνέδριο
Παπαδηµητρίου, Χαρίτσης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη,
συµµετείχαν ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής
Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
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ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017,

καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση
χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού

http://www.tsekouratoi.gr/
Publication date: 12/12/2016 21:55
Alexa ranking (Greece): 447
http://www.tsekouratoi.gr/1/wsj_pros_nea_krisi_i_ellada_-_o_tsipras_skeftetai_ekloges

χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, δήλωσε ο Σταθάκης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
– Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Παραλήρηµα Τσίπρα!''Η ΕΛΛΑΔΑ ξαναγεννιέται''...
Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµα από το 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum",το οποίο λαµβάνει χώρα στη Ν.Υόρκη σήµερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είπε πως οι
προοπτικές έχουν πλέον ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και µιλά για αλλαγεί εικόνας.
‘’Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε

να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την
επιλογή’’,υπογράµµισε ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνέχισε δε λέγοντας:’’Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα γιατί
µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον’’.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ακόµα πως «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
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[Τα Νέα]: Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη ελληνικών οµολόγων στην ποσοτική
χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό "value for money", η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς."
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Παραλήρηµα Τσίπρα!''Η ΕΛΛΑΔΑ ξαναγεννιέται''...

Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµα από το 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum",το οποίο λαµβάνει χώρα στη Ν.Υόρκη σήµερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είπε πως οι
προοπτικές έχουν πλέον ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και µιλά για αλλαγεί εικόνας.
‘’Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή’’,υπογράµµισε ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνέχισε δε λέγοντας:’’Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα γιατί
µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον’’.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ακόµα πως «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο γράφει η Wall
Street Journal.
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
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Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωµα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του µέσω του προφίλ
που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
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Capital Link Forum: Στις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα αναφέρθηκαν οι Δ.
Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτσης 9:43

Σχετικά Άρθρα

Α. Χαρίτσης: Ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα για τις περιφέρειες του Νότιου και Βόρειου Αιγαίου

Δ. Παπαδηµητρίου: Η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε εκλογές
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Η Έλ. Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum της Νέας Υόρκης για την προώθηση επενδυτικών
ευκαιριών στον τουρισµό
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Στους τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς
επενδυτές, αναφέρθηκε ο Παπαδηµητρίου
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
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για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Με θετικό πρόσηµο θα κλεισει το 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12 Δεκεµβρίου 2016 21:46
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12 Δεκεµβρίου 2016 21:46
12 Δεκεµβρίου 2016
| 2 ΛΕΠΤΑ
Ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, εµφανίστηκε αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε
θετικό πρόσηµο, σηµειώνοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε
στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Μιλώντας στο18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ. Παπαδηµητρίου
ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία
τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το
εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια
σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωµα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο,
τονίζουµε ρητά ότι δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και µόνο
αυτόν. Παρακαλούµε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια µε ύβρεις θα διαγράφονται,
ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.
whitehat / radical - powered by whiterad engine
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Εθνική Πανγαία: Επενδύει σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εθνικής Πανγαία στους κλάδους των ξενοδοχείων
πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος Αριστοτέλης
Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης
της επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν
ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη,
συµµετείχαν ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής
Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
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Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
"Τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον αστικό χαρακτήρα του
χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας", επισήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας
Αριστοτέλης Καρυτινός.
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016. Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής
οικονοµίας, ο ρόλος του οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης
πληρότητάς τους τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον
ξενοδοχειακό κλάδο. Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των
ξενοδοχειακών µονάδων στις µεγάλες πόλεις. Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί
ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές)
και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το
διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή
βασικών all inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση
και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων. Στην Ελλάδα, δεδοµένης
της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές της πόλης όπου
σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα, προϊόντος
φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν
σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης ακινήτου
αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση δύο ακινήτων στην
Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον
µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα
48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο. Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός,
«τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον αστικό χαρακτήρα του
χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της επενδυτικής µας πολιτικής και
στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η
διασπορά κινδύνου. Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας
την τελευταία τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο
της ΠΑΝΓΑΙΑ, ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην
υποστήριξη της εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία. Πρωταρχικός
στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το συντοµότερο δυνατόν
µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι
περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, µε τελικό
στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών οχηµάτων ακίνητης
περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της µετοχικής βάσης της
Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων
στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης, τονίζει ο πρωθυπουργός σε
µήνυµα του στο συνέδριο «Capital Link»
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται
σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ΑΠΕ, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από
την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας
στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι
από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την
απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν
και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το
πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το
δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»

http://www.real.gr/default.aspx?page=home
Publication date: 12/12/2016 21:38

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=561344&catID=1

Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις απο τη Νέα Υόρκη: «Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε»
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-Χαρίτσης: Σε φάση ανάκαµψης η ελληνική οικονοµία
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Τσίπρας στο Capital Link: Επωφεληθείτε από την αναγέννηση της Ελλάδας

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή»,
τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται την Δευτέρα στη Ν. Υόρκη.
Sooc

ΑΚΟΥ

Με την παρέµβασή
του, ο
πρωθυπουργός
επισηµαίνει την
αλλαγή εικόνας
πλέον και τις
προοπτικές που
έχουν ανοίξει για
την ελληνική
οικονοµία και
ανανεώνει την
πρόσκλησή του για
συµµετοχή στην
προσπάθεια
ανάταξης της
ελληνικής
οικονοµίας και
επενδύσεων στη
χώρα µας.
Ειδικότερα, ο
πρωθυπουργός
επισηµαίνει ότι έχει
περάσει σχεδόν
ένας χρόνος από
την προηγούµενη
φορά που είχε την
ευκαιρία να
παρουσιάσει τις
δυνατότητες της
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ελληνικής
οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους
είχε παροτρύνει να
πιστέψουν «στην
προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την
ελληνική οικονοµία
και να επενδύσετε
στην Ελλάδα», για
να τονίσει: «Είµαι
σίγουρος ότι από
εσάς το
αποτόλµησαν δεν
το µετανιώνουν
σήµερα». «Γιατί»,
όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας
ανάκτησε την
θετική
αναπτυξιακή της
δυναµική,
υπεραπέδωσε ως
προς τους
δηµοσιονοµικούς
στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων
που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν
ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο Αλ. Τσίπρας
υπογραµµίζει ότι
«τώρα, όλοι οι
επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον
ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε
υψηλούς ρυθµούς
2,7% το 2017 και
3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης
ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών
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µας, το πρόσφατο
Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου
αποφάσισε την
εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων
µέτρων για την
ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα
πάντα µε τη
συµφωνία του
περασµένου Μαΐου
και αναµένεται να
έχει πρόσβαση στις
αγορές εντός του
2017.
«Εποµένως
ανανεώνω και
φέτος την
πρόσκληση µου
προς εσάς»,
αναφέρει ο Αλέξης
Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η
Ελλάδα
ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να
επωφεληθείτε από
αυτήν την
επιλογή».

Με τις
«επενδυτικές
ευκαιρίες»
ανά χείρας
Στις επενδυτικές
ευκαιρίες που
παρουσιάζουν δέκα
συγκεκριµένοι
τοµείς της
οικονοµίας µας και
στις
µακροοικονοµικές
προοπτικές της

https://www.thepressproject.gr/
Publication date: 12/12/2016 21:36
Alexa ranking (Greece): 344
https://www.thepressproject.gr/article/104233/Tsipras-sto-Capital-Link-Epofelitheit...

ελληνικής
οικονοµίας
αναφέρθηκαν ο
υπουργός
Οικονοµίας και
Ανάπτυξης,
Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και
ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, στις
κεντρικές οµιλίες
τους στο 18ο
ετήσιο συνέδριο
«Capital Link Invest in
Greece Forum», στη
Νέα Υόρκη.
Ο Δ.
Παπαδηµητρίου
κατά την οµιλία του
µε θέµα:
«Επενδύοντας για
την Ανάπτυξη Όραµα και
Στρατηγική»,
επεσήµανε ότι η
ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει ήδη
σηµάδια ανάκαµψης
και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο
χρόνος θα κλείσει
µε θετικό πρόσηµο.
Όπως ανέφερε, ο
δείκτης
βιοµηχανικής
παραγωγής δείχνει
αύξηση της τάξεως
του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα
του 2016, οι
εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά
10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό
αυξήθηκαν κατά 1,5
εκατ. επισκέπτες,
ενώ τα δύο
προηγούµενα
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χρόνια στις
επενδύσεις σε
τουριστικές
υποδοµές
προστέθηκαν 140
έργα.
Επιπλέον, οι
διεθνείς δανειστές
συµφώνησαν σε µια
βραχυπρόθεσµη
αναδιάρθρωση του
χρέους της τάξεως
του 22% του ΑΕΠ ή
κατά 45 δισ. ευρώ,
σε σταθερό
επιτόκιο 1,5%, ενώ
από τη στιγµή που
θα ολοκληρωθεί η
δεύτερη
αξιολόγηση,
αναµένεται να
ακολουθήσει η
συµµετοχή της
χώρας στον
µηχανισµό
ποσοτικής
χαλάρωσης,
γεγονός που θα
δώσει ακόµη
µεγαλύτερη ώθηση
στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός
αναφέρθηκε,
επίσης, στις
στρατηγικές
προτεραιότητες
της χώρας, οι
οποίες
συνοψίζονται στην
προσέλκυση
άµεσων ξένων
επενδύσεων και
στην ενίσχυση των
εξαγωγών όπως και
στην απλοποίηση
του νοµικού
πλαισίου για τις
επενδύσεις και στη
διευκόλυνση της
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διαδικασίας
αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη
συνέχεια µίλησε για
τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της
χώρας. Η Ελλάδα,
είπε
χαρακτηριστικά,
βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών
ηπείρων, συνιστά
δηλαδή µια φυσική
πύλη προς την
Ευρώπη.
Παράλληλα είναι
µια σύγχρονη
δηµοκρατία µε
κράτος δικαίου και
οργανωµένες
υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου εργατικό
δυναµικό, σε
ανταγωνιστικό
κόστος σε σύγκριση
µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο Δ.
Παπαδηµητρίου,
χαρακτήρισε ως
τοµείς που
αποτελούν
«επενδυτικές
ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές,
τον τουρισµό, την
αγορά ακινήτων,
τον
αγροδιατροφικό
τοµέα, την
πληροφορική και
τις νέες
τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας
και τη
φαρµακευτική,
καθώς και τον
ιατρικό τουρισµό,
τα logistics και τις
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µεταφορές.

Το Ταµείο
Συµµετοχών
συστήνεται
τις
επόµενες
µέρες
Ο Αλ. Χαρίτσης
ήταν ο κεντρικός
οµιλητής σε πάνελ
µε θέµα
«Επιδιώκοντας την
ανάπτυξη Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για
επενδύσεις στην
Ελλάδα», όπου
συµµετείχαν επίσης
εκπρόσωποι
διεθνών
χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών. Ο
αναπληρωτής
υπουργός
επισήµανε ότι οι
µακροοικονοµικές
προοπτικές της
ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο
ευοίωνες από ποτέ
την τελευταία
εξαετία, µετά και
τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα
µέτρα ελάφρυνσης
του δηµοσίου
χρέους. Πλέον, το
στοίχηµα για την
ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει
να µπει σε ένα
δρόµο βιώσιµης
ανάπτυξης,
αξιοποιώντας τα
συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα:
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προπάντων το
ανθρώπινο
δυναµικό και τη
στρατηγική
γεωγραφική θέση
της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο,
ο Αλ. Χαρίτσης
εξέθεσε τις
προσπάθειες της
κυβέρνησης
προκειµένου να
διαµορφωθεί στην
Ελλάδα εκείνο το
οικονοµικό
περιβάλλον που θα
µπορεί να
υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς
και τη σύσταση
δυναµικών
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Αφενός, ο
αναπληρωτής
υπουργός
αναφέρθηκε στα
χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία που
µπορούν να
αξιοποιήσουν οι
ιδιώτες επενδυτές:
τα προγράµµατα
του νέου ΕΣΠΑ, τον
νέο Αναπτυξιακό
Νόµο, αλλά και τα
σύγχρονα
χρηµατοδοτικά
εργαλεία που
προωθεί το
υπουργείο
Οικονοµίας σε
συνεργασία µε
διεθνείς
οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε
στο πρωτοποριακό
Ταµείο Συµµετοχών
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(Fund of Funds) που
συστήνεται τις
επόµενες µέρες και
θα συγκεντρώνει
επενδυτικά
κεφάλαια (µε τη
µόχλευση που θα
επιτευχθεί, ο
στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για
τη χρηµατοδότηση
καινοτόµων
ελληνικών
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Ο Αλ. Χαρίτσης
αναφέρθηκε ακόµη
στην αξιοποίηση
του πακέτου
Γιούνκερ και
γενικότερα στις
επενδυτικές
συµφωνίες µε την
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων. Πέρα
από τους
χρηµατοδοτικούς
µηχανισµούς, ο Αλ.
Χαρίτσης
υπογράµµισε τις
ενέργειες της
κυβέρνησης για τη
συνολική
µεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε
στόχο τη µείωση
της
γραφειοκρατίας,
την απλοποίηση και
επιτάχυνση των
διαδικασιών, τη
διασφάλιση της
διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος
µας είναι να
διαµορφώσουµε ένα
απλό και διάφανο
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επιχειρηµατικό
περιβάλλον, µε
σαφείς και
σταθερούς κανόνες
σε όλα τα πεδία:
της φορολογίας,
της αδειοδότησης,
της χωροταξίας,
της
χρηµατοδότησης»,
τόνισε ο
αναπληρωτής
υπουργός,
απευθύνοντας στην
επενδυτική
κοινότητα
πρόσκληση για
διάλογο, ο οποίος
µπορεί πια να
διεξάγεται σε πιο
ουσιαστική βάση
από ποτέ τα
τελευταία χρόνια.

ΑΚΟΥ

Με την παρέµβασή
του, ο
πρωθυπουργός
επισηµαίνει την
αλλαγή εικόνας
πλέον και τις
προοπτικές που
έχουν ανοίξει για
την ελληνική
οικονοµία και
ανανεώνει την
πρόσκλησή του για
συµµετοχή στην
προσπάθεια
ανάταξης της
ελληνικής
οικονοµίας και
επενδύσεων στη
χώρα µας.
Ειδικότερα, ο
πρωθυπουργός
επισηµαίνει ότι έχει
περάσει σχεδόν
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ένας χρόνος από
την προηγούµενη
φορά που είχε την
ευκαιρία να
παρουσιάσει τις
δυνατότητες της
ελληνικής
οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους
είχε παροτρύνει να
πιστέψουν «στην
προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την
ελληνική οικονοµία
και να επενδύσετε
στην Ελλάδα», για
να τονίσει: «Είµαι
σίγουρος ότι από
εσάς το
αποτόλµησαν δεν
το µετανιώνουν
σήµερα». «Γιατί»,
όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας
ανάκτησε την
θετική
αναπτυξιακή της
δυναµική,
υπεραπέδωσε ως
προς τους
δηµοσιονοµικούς
στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων
που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν
ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο Αλ. Τσίπρας
υπογραµµίζει ότι
«τώρα, όλοι οι
επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον
ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε
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υψηλούς ρυθµούς
2,7% το 2017 και
3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης
ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών
µας, το πρόσφατο
Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου
αποφάσισε την
εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων
µέτρων για την
ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα
πάντα µε τη
συµφωνία του
περασµένου Μαΐου
και αναµένεται να
έχει πρόσβαση στις
αγορές εντός του
2017.
«Εποµένως
ανανεώνω και
φέτος την
πρόσκληση µου
προς εσάς»,
αναφέρει ο Αλέξης
Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η
Ελλάδα
ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να
επωφεληθείτε από
αυτήν την
επιλογή».

Με τις
«επενδυτικές
ευκαιρίες»
ανά χείρας
Στις επενδυτικές
ευκαιρίες που
παρουσιάζουν δέκα
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συγκεκριµένοι
τοµείς της
οικονοµίας µας και
στις
µακροοικονοµικές
προοπτικές της
ελληνικής
οικονοµίας
αναφέρθηκαν ο
υπουργός
Οικονοµίας και
Ανάπτυξης,
Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και
ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, στις
κεντρικές οµιλίες
τους στο 18ο
ετήσιο συνέδριο
«Capital Link Invest in
Greece Forum», στη
Νέα Υόρκη.
Ο Δ.
Παπαδηµητρίου
κατά την οµιλία του
µε θέµα:
«Επενδύοντας για
την Ανάπτυξη Όραµα και
Στρατηγική»,
επεσήµανε ότι η
ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει ήδη
σηµάδια ανάκαµψης
και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο
χρόνος θα κλείσει
µε θετικό πρόσηµο.
Όπως ανέφερε, ο
δείκτης
βιοµηχανικής
παραγωγής δείχνει
αύξηση της τάξεως
του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα
του 2016, οι
εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά
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10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό
αυξήθηκαν κατά 1,5
εκατ. επισκέπτες,
ενώ τα δύο
προηγούµενα
χρόνια στις
επενδύσεις σε
τουριστικές
υποδοµές
προστέθηκαν 140
έργα.
Επιπλέον, οι
διεθνείς δανειστές
συµφώνησαν σε µια
βραχυπρόθεσµη
αναδιάρθρωση του
χρέους της τάξεως
του 22% του ΑΕΠ ή
κατά 45 δισ. ευρώ,
σε σταθερό
επιτόκιο 1,5%, ενώ
από τη στιγµή που
θα ολοκληρωθεί η
δεύτερη
αξιολόγηση,
αναµένεται να
ακολουθήσει η
συµµετοχή της
χώρας στον
µηχανισµό
ποσοτικής
χαλάρωσης,
γεγονός που θα
δώσει ακόµη
µεγαλύτερη ώθηση
στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός
αναφέρθηκε,
επίσης, στις
στρατηγικές
προτεραιότητες
της χώρας, οι
οποίες
συνοψίζονται στην
προσέλκυση
άµεσων ξένων
επενδύσεων και
στην ενίσχυση των
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εξαγωγών όπως και
στην απλοποίηση
του νοµικού
πλαισίου για τις
επενδύσεις και στη
διευκόλυνση της
διαδικασίας
αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη
συνέχεια µίλησε για
τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της
χώρας. Η Ελλάδα,
είπε
χαρακτηριστικά,
βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών
ηπείρων, συνιστά
δηλαδή µια φυσική
πύλη προς την
Ευρώπη.
Παράλληλα είναι
µια σύγχρονη
δηµοκρατία µε
κράτος δικαίου και
οργανωµένες
υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου εργατικό
δυναµικό, σε
ανταγωνιστικό
κόστος σε σύγκριση
µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο Δ.
Παπαδηµητρίου,
χαρακτήρισε ως
τοµείς που
αποτελούν
«επενδυτικές
ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές,
τον τουρισµό, την
αγορά ακινήτων,
τον
αγροδιατροφικό
τοµέα, την
πληροφορική και
τις νέες
τεχνολογίες, τις
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επιστήµες υγείας
και τη
φαρµακευτική,
καθώς και τον
ιατρικό τουρισµό,
τα logistics και τις
µεταφορές.

Το Ταµείο
Συµµετοχών
συστήνεται
τις
επόµενες
µέρες
Ο Αλ. Χαρίτσης
ήταν ο κεντρικός
οµιλητής σε πάνελ
µε θέµα
«Επιδιώκοντας την
ανάπτυξη Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για
επενδύσεις στην
Ελλάδα», όπου
συµµετείχαν επίσης
εκπρόσωποι
διεθνών
χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών. Ο
αναπληρωτής
υπουργός
επισήµανε ότι οι
µακροοικονοµικές
προοπτικές της
ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο
ευοίωνες από ποτέ
την τελευταία
εξαετία, µετά και
τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα
µέτρα ελάφρυνσης
του δηµοσίου
χρέους. Πλέον, το
στοίχηµα για την
ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει
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να µπει σε ένα
δρόµο βιώσιµης
ανάπτυξης,
αξιοποιώντας τα
συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα:
προπάντων το
ανθρώπινο
δυναµικό και τη
στρατηγική
γεωγραφική θέση
της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο,
ο Αλ. Χαρίτσης
εξέθεσε τις
προσπάθειες της
κυβέρνησης
προκειµένου να
διαµορφωθεί στην
Ελλάδα εκείνο το
οικονοµικό
περιβάλλον που θα
µπορεί να
υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς
και τη σύσταση
δυναµικών
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Αφενός, ο
αναπληρωτής
υπουργός
αναφέρθηκε στα
χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία που
µπορούν να
αξιοποιήσουν οι
ιδιώτες επενδυτές:
τα προγράµµατα
του νέου ΕΣΠΑ, τον
νέο Αναπτυξιακό
Νόµο, αλλά και τα
σύγχρονα
χρηµατοδοτικά
εργαλεία που
προωθεί το
υπουργείο
Οικονοµίας σε
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συνεργασία µε
διεθνείς
οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε
στο πρωτοποριακό
Ταµείο Συµµετοχών
(Fund of Funds) που
συστήνεται τις
επόµενες µέρες και
θα συγκεντρώνει
επενδυτικά
κεφάλαια (µε τη
µόχλευση που θα
επιτευχθεί, ο
στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για
τη χρηµατοδότηση
καινοτόµων
ελληνικών
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Ο Αλ. Χαρίτσης
αναφέρθηκε ακόµη
στην αξιοποίηση
του πακέτου
Γιούνκερ και
γενικότερα στις
επενδυτικές
συµφωνίες µε την
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων. Πέρα
από τους
χρηµατοδοτικούς
µηχανισµούς, ο Αλ.
Χαρίτσης
υπογράµµισε τις
ενέργειες της
κυβέρνησης για τη
συνολική
µεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε
στόχο τη µείωση
της
γραφειοκρατίας,
την απλοποίηση και
επιτάχυνση των
διαδικασιών, τη
διασφάλιση της
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διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος
µας είναι να
διαµορφώσουµε ένα
απλό και διάφανο
επιχειρηµατικό
περιβάλλον, µε
σαφείς και
σταθερούς κανόνες
σε όλα τα πεδία:
της φορολογίας,
της αδειοδότησης,
της χωροταξίας,
της
χρηµατοδότησης»,
τόνισε ο
αναπληρωτής
υπουργός,
απευθύνοντας στην
επενδυτική
κοινότητα
πρόσκληση για
διάλογο, ο οποίος
µπορεί πια να
διεξάγεται σε πιο
ουσιαστική βάση
από ποτέ τα
τελευταία χρόνια.
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Στις «επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα, αναφέρθηκε η πολιτική ηγεσία του
υπ. Οικονοµίας
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, 2016
Τελευταία ενηµέρωση: 21:17

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.

http://www.amna.gr/
Publication date: 12/12/2016 21:35
Alexa ranking (Greece): 521
http://www.amna.gr/article-pagination.php?id=135036

«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµα τικά δικα ιώµα τα α νήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απα γορεύετα ι η α να πα ρα γωγή α πό επισκέπτες της ιστοσελίδα ς.

http://www.economy365.gr/
Publication date: 12/12/2016 21:35
Alexa ranking (Greece): 959
http://www.economy365.gr/article/22477/aisiodoxos-oti-2016-tha-kleisei-me-thetik...

Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο
Παπαδηµητρίου
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.

Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.

Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
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αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
.
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Επίσκεψη εξπρές των δανειστών στην Αθήνα
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Αντίστροφα µετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του νέου – κρισιµότατου – γύρου συναντήσεων του
οικονοµικού επιτελείου µε τους επικεφαλής των Θεσµών, µε την Αθήνα να προσδοκά την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης το συντοµότερο, ει δυνατόν πριν την έλευση του 2017.
Ωστόσο, η µάχη που καλείται να δώσει η κυβέρνηση προµηνύεται εξαιρετικά σκληρή, καθώς οι
αλλεπάλληλες αυστηρές αξιώσεις που θέτει η πλευρά των δανειστών καθιστούν... mission impossible το
κλείσιµο της αξιολόγησης εντός του τρέχοντος έτους.
Όπως αναφέρουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου, οι επικεφαλής των Θεσµών έχουν ήδη φτάσει στην
Αθήνα και αύριο Τρίτη ξεκινά το νέο «σκληρό παζάρι». Ωστόσο, σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες,
οι δανειστές ήρθαν για επίσκεψη... εξπρές στην Αθήνα, αφού θα παραµείνουν επί ευρωπαϊκού εδάφους
µόλις µέχρι την Παρασκευή.
Την αισιοδοξία του πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους Θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε από το βήµα του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Πάντως, oύτε βήµα πίσω από τις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων και το
ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα δεν αναµένεται να κάνει η Delia Velculescu. Σύµφωνα µε
πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση µε τη θέση
πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο ελληνικό
πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Σε διαφορετικό ύφος ήταν ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Gabriele Giudice ο οποίος µιλώντας στο 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης εµφανίστηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα
µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
«Εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060», δήλωσε το µέλος του ESM Rolf
Strauch από το βήµα του συνεδρίου του της Capital Link.
Ο Strauch δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των
επιτοκίων, µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου,
εξέλιξη η οποία - σύµφωνα µε τον ESM - θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις των
επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ESM θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση προστίµων επί
των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
Με επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού για το 2018 και την επίτευξη
συµφωνίας στα εργασιακά επιστρέφουν οι επικεφαλής του κουαρτέτου στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων, αναφέρει την ίδια ώρα καλά πληροφορηµένη κοινοτική πηγή. Η ίδια πηγή πρόσθεσε
πως, όπως είναι λογικό, οι Θεσµοί θα θέσουν στο τραπέζι το ζήτηµα των εξαγγελιών του Έλληνα
πρωθυπουργού την περασµένη εβδοµάδα, ωστόσο, όπως άφησε να εννοηθεί, θα µπει στο πλαίσιο των
γενικότερων διαπραγµατεύσεων και δεν αναµένεται να αναδειχθεί σε µείζον ζήτηµα.
Στόχος της αποστολής είναι η επίτευξη µιας συµφωνίας σε επίπεδο προσωπικού (staff level agreement) για
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία, σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο αξιωµατούχο, δεν θα
περιλαµβάνει το ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει κινητοποιηθεί προκειµένου να αποσυνδεθεί το ζήτηµα της
αξιολόγησης από την αδιέξοδη µέχρι στιγµής συζήτηση για το πόσα χρόνια θα πρέπει η Ελλάδα να
διατηρήσει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα, κάτι που ούτως ή άλλως δεν
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περιλαµβάνεται στα προαπαιτούµενα της τρέχουσας αξιολόγησης. Αυτός όµως ο στόχος, µέχρι σήµερα
«σκόνταφτε» στην αδιαλλαξία του ΔΝΤ, ωστόσο, το γεγονός ότι το ΔΝΤ θα συµµετάσχει στην αποστολή,
έχει δηµιουργήσει θετικές προσδοκίες στις Βρυξέλλες. «Μένει να φανεί αν έρχεται µε εποικοδοµητική
διάθεση», λέει χαρακτηριστικά κοινοτική πηγή, ενώ αξιωµατούχος µε καλή γνώση των διαπραγµατεύσεων
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «είναι σίγουρα καλό σηµάδι». Ο ίδιος σηµείωσε πως ακόµα και αν δεν κλείσουν
όλα τα σηµεία της συµφωνίας µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, αναµένεται να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος,
καθώς οι αποστάσεις ακόµα και στο ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων έχουν µειωθεί. Επιπλέον,
πρόσθεσε η ίδια πηγή, στόχος είναι µέσα στην εβδοµάδα να επιτευχθεί µεγαλύτερη «σαφήνεια» για το
χρονοδιάγραµµα της νοµοθέτησης και των τελευταίων προαπαιτούµενων και αυτό θα είναι αρκετό, έτσι
ώστε ακόµη κι αν δεν υπάρξει συµφωνία, να µην χρειαστεί µετά τις γιορτές να επιστρέψουν οι θεσµοί εκ
νέου στην Αθήνα, για να ολοκληρώσουν την έκθεση συµµόρφωσης.
Σε ό,τι αφορά την εκταµίευση που θα συνδεθεί µε το κλείσιµο της αξιολόγησης, πληροφορίες του ΑΠΕΜΠΕ, θέλουν το Eurogroup να έχει ήδη συζητήσει για περίπου 5 δισ., ωστόσο, πηγές από τους θεσµούς
υπογράµµιζαν, πως αυτό θα αποφασιστεί από τους υπουργούς µόνο όταν κλείσει η συµφωνία για το τι θα
εφαρµόσει η Ελλάδα και πότε, στη βάση των δανειακών υποχρεώσεών της.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως όλα αυτά εξαρτώνται από την «βούληση» των υπουργών Οικονοµικών της
Ευρωζώνης, παρόλο που οι θεσµοί θα προχωρήσουν σε σχετική σύσταση ως είθισται µετά το τέλος της
αξιολόγησης.
Η Ελλάδα θέλει να βάλει ένα τέλος στο αδιέξοδο µε τους δανειστές, µέσω ενός «έντιµου συµβιβασµού»,
υποστήριξε, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενόψει του νέου
γύρου διαπραγµατεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Με δηλώσεις του στο Reuters ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι αναµένει µία συµφωνία, η οποία θα
συνεπάγεται την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έως την άνοιξη του 2017, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βγει δοκιµαστικά στις αγορές εντός του
ίδιου έτους.
«Η ελληνική έκφραση είναι να “βάλουµε νερό στο κρασί µας”. Δεν είναι έκφραση που µου αρέσει γιατί δεν
θα ήθελα το κρασί µου νερωµένο, αλλά ξέρετε τι εννοώ, να φτάσουµε σε έναν έντιµο συµβιβασµό»,
δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συµφωνίας, εκτίµησε ο ίδιος, µπορούν να απειλήσουν την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και µπορεί να δώσει επιπλέον βάση στην άποψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται
σε αναντιστοιχία µε τους πολίτες της.
«Δεν µπορώ να δω τη λογική του να επιστρέψουµε πίσω στην αβεβαιότητα και την καθυστέρηση», τόνισε ο
κ. Τσακαλώτος.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Δ. Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο

Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ.
Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα
δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον
µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην
ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι
µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
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Κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές: Να γίνετε µέρος της αναγέννησης της
Ελλάδας
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα Δευτέρα
στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε τη
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα όλοι οι επίσηµοι Θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Δ. Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ.
Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα
δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια
σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Αλ. Χαρίτσης: Τις επόµενες ηµέρες η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών
Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση, ενώ τόνισε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
Ο κ. Χαρίτσης που ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital
Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη επισήµανε ότι πλέον το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Σταθάκης (ΥΠΕΝ): Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την οικονοµία –
Ικανοποιητικές οι αποφάσεις του Eurogroup
Ο υπουργός εκτίµησε πως η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Αισιόδοξος για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος ήταν σήµερα (12/12) κεντρικός οµιλητής σε γεύµα
στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital
Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες».
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του
ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή.
Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και
στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς
Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη
δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην
ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο
Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η σύνδεση των Κυκλάδων µε την
ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική.
Για δε τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι
Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην
Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για
τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου
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Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια
της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και
ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
www.bankingnews.gr
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«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»...

Κάλεσµα Τσίπρα για επενδύσεις...
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής
της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από
αυτήν την επιλογή», τονίζει ο...
Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In
Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την
αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν
ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την
πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη
χώρα µας.
«H οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της
δυναµική»
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει
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σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ
και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια
µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος
ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν
σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι
θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε
υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών
µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων
για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη
συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει
πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς
εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει:
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής
της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από
αυτήν την επιλογή»...
tribune

https://www.2day.gr/
Publication date: 12/12/2016 21:27
Alexa ranking (Greece): 7824
https://www.2day.gr/greece/politics/i-ellada-ksanagennietai-tsipras-161212/

Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Αυτό τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο
πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Τσίπρας "καλεί" επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλ.Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη....
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

0
Shares
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος
ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της
δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους
σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Στους τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς
επενδυτές, αναφέρθηκε ο Παπαδηµητρίου
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
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για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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[Capital]: Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική
στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ” στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό “value for money”, η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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[Κέρδος]: Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου στις
µεταρρυθµίσεις
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in
Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward –
Investing for Growth».
Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
-Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
-Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
-Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
-Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Εθνική Πανγαία: Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εμφανίζουν άνοδο της μέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθμισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν με
σημαντική ζήτηση παγκοσμίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές μοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελματική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρμανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδομένης της ύπαρξης ικανού αριθμού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δημιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της μη ύπαρξης, ακόμα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σημαντικό "value for money", η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκμισθωθούν προκειμένου να διαμορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον μισθωτή, ως ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου 116 δωματίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας μας και, μέσω της επέκτασης της
επενδυτικής μας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητά μας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηματοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσμικού επενδυτή, στον τουρισμό, ένα βασικό οικονομικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντομότερο δυνατόν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, με τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σημαντικότερων επενδυτικών
οχημάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
μετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγμάτευση των μετοχών της στην κατηγορία
μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς."
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εμφανίζουν άνοδο της μέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθμισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν με
σημαντική ζήτηση παγκοσμίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές μοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελματική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρμανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδομένης της ύπαρξης ικανού αριθμού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δημιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της μη ύπαρξης, ακόμα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σημαντικό "value for money", η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκμισθωθούν προκειμένου να διαμορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον μισθωτή, ως ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου 116 δωματίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας μας και, μέσω της επέκτασης της
επενδυτικής μας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητά μας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηματοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσμικού επενδυτή, στον τουρισμό, ένα βασικό οικονομικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντομότερο δυνατόν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, με τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σημαντικότερων επενδυτικών
οχημάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
μετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγμάτευση των μετοχών της στην κατηγορία
μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς."
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[Η Ναυτεµπορική]: Αλ. Χαρίτσης: Τις επόµενες ηµέρες η σύσταση του Ταµείου
Συµµετοχών
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό
περιβάλλον, µε σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της
αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.
Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση, ενώ τόνισε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
Ο κ. Χαρίτσης που ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη –
Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital
Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη επισήµανε ότι πλέον το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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[Η Ναυτεµπορική]: Δ. Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της
τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες,
ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140
έργα (φωτ. αρχείου).
Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ.
Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα
δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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[KoolNews]: Παπαδηµητρίου: Ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα
Την αισιοδοξία του ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, στη διάρκεια της οµιλίας του στο στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρύβει σηµαντικές ευκαιρίες για
επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών οµιλητών του συνεδρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς
που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα τους τοµείς του τουρισµού, της αγοράς ακινήτων, του αγροδιατροφικού τοµέα, της
πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των επιστήµων υγείας και της φαρµακευτικής, καθώς και στον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2%
για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι
αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις
επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Πρόσθεσε µάλιστα ότι οι δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, και πως από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: KOOL NEWS
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Χαρίτσης: Τις επόµενες ηµέρες το Ταµείο Συµµετοχών
Τις επόµενες µέρες αναµένεται να συσταθεί το πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο
θα περιλαµβάνει επενδυτικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Αλέξης Χαρίτσης.
Μιλώντας σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην
Ελλάδα» στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη, ο κ.
Χαρίτσης αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων στα εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές:
τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα, τόνισε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από
ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
δηµοσίου χρέους.
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Τσίπρας: Επιλέξτε να είστε µέρος της ελληνικής αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη
Ν.Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο Αλ.Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές των ΗΠΑ: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
«ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ».
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Τα παραπάνω τονίζει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα».
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Γιατί µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον», σηµείωσε
ο πρωθυπουργός .
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επίσης, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup
της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις
αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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-Η Ελλάδα ξαναγεννιέται.Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα
στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την
προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην
προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”,
για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα”.
“Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή
της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
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Πρόσκληση του Α. Τσίπρα προς ξένους επενδυτές: Επιλέξτε να είστε µέρος της
αναγέννησης της Ελλάδας
Πρόσκληση προς ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα απηύθυνε ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, που, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα
Υόρκη ανέφερε: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επεσήµανε την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν
ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανέωσε την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στην Ελλάδα.
Όπως επεσήµανε, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε
παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε
στην Ελλάδα». «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα»,
τόνισε. «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της
δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Σύµφωνα µε τον κ. Τσίπρα, «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα
θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Όπως είπε, «σε αναγνώριση των
προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».

★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Τσίπρας "καλεί" επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται
στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσίπρας: Επενδύστε στην Ελλάδα – Η χώρα ξαναγεννιέται
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα 12
Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο Πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που
είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο Πρωθυπουργός υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσίπρας σε συνέδριο στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε Πολιτική - Ειδήσεις NewsIt.gr
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Επιλέξτε να είστε παρόντες στην αναγέννηση της
Ελλάδας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 12/12/2016._ "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

Αυτό τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο
πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός επισημαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονομία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συμμετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας στους συμμετέχοντες του
Φόρουμ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια μας να ανατάξουμε την ελληνική
οικονομία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είμαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλμησαν
δεν το μετανιώνουν σήμερα". "Γιατί", όπως σημείωσε, "μέσα στο 2016, η οικονομία μας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναμική, υπεραπέδωσε ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους και εφάρμοσε μια
σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισημαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών μας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου αποφάσισε την εφαρμογή των
βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία του περασμένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Επομένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση μου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραμμίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Labels Επενδύσεις, Οικονοµία, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, Τσίπρας
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Φέσσας: Να οικοδοµήσουµε µια εξωστρεφή οικονοµία Προτεινόµενο
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το 18ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth»,
ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ µεταξύ άλλων σηµείωσε πως σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο
πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα:

-Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.

-Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).

-Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
-Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής ο κ.
Φέσσας επισηµαίνει ότι µετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου η Ελλάδα έχει
ανάγκη να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι
αφορά την είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία.

Πρόσθεσε πως ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της
φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύµφωνα µε τον κ. Φέσσα, αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018.

Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή υπογράµµισε ότι ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής
αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις
επιχειρήσεις.
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
Παρέµβαση του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο Capital Link, στη Ν. Υόρκη: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να
είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της αναγέννησης»
Πρόσκληση σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του προς το 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναλυτικά, το µήνυµα του πρωθυπουργού:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της αναγέννησης
Μήνυµα του Πρωθυπουργού στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum"

"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή",
τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας
πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία
και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας
χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να
ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για
να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το
µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία
µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7%
το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση των
προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε
την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και
αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει
ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές: Να γίνετε µέρος της αναγέννησης της
Ελλάδας
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα
Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε τη
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα όλοι οι επίσηµοι Θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
Την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία επισηµαίνει µε
παρέµβασή του ο πρωθυπουργός στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στη Ν. Υόρκη.
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
ΠΗΓΗ makthes.gr
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Παπαδηµητρίου: Ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα
Την αισιοδοξία του ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, στη διάρκεια της οµιλίας του στο στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρύβει σηµαντικές ευκαιρίες για
επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών οµιλητών του συνεδρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς
που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα τους τοµείς του τουρισµού, της αγοράς ακινήτων, του αγροδιατροφικού τοµέα, της
πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των επιστήµων υγείας και της φαρµακευτικής, καθώς και στον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2%
για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι
αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις
επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Πρόσθεσε µάλιστα ότι οι δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, και πως από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφορικά µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, ο υπουργός Οικονοµίας είπε ότι συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Παρουσίασε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας λέγοντας ότι βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια
σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Μήνυµα Τσίπρα: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
Παρέµβαση µε µαγνητοσκοπηµένο βίντεο έκανε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», το οποίο γίνεται στην
Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου µήνυµα στους επενδυτές λέγοντας πως
«η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης».
Ο Αλέξης Τσίπρας επισήµανε την αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας και τις προοπτικές που υπάρχουν για
την ελληνική οικονοµία. Ανανέωσε µε αυτό τον τρόπο την πρόσκλησή του προς τους επενδυτές για να
τολµήσουν να επενδύσουν στην χώρα µας.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχα παροτρύνει να
πιστέψουν στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην
Ελλάδα. Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα
Ο Πρωθυπουργός συνέχισε εκφράζοντας την άποψη ότι η οικονοµία της Ελλάδας µέσα στο έτος που
διανύουµε ανέκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς
στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Παράλληλα, σηµείωσε πως πλέον όλοι οι Θεσµοί εκτιµούν ανάπτυξη στο 2,7% για το 2017 και και 3,1% το
2018. «Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την
εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία
του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τους επενδυτές µε τα εξής
λόγια:
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς. Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να
είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή
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Παπαδηµητρίου - Χαρίτσης από Νέα Υόρκη: Ποιες οι στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας
Ως κεντρικοί οµιλητές συµµετείχαν σήµαρα ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη από όπου και εξέφρασαν την πεποίθηση τους για την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, παρουσίασαν τα τελυταία θετικά στοιχεία και περιέγραψαν τις στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδύσεων στη χώρα. Συγκεκριµένα:
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
© Sofokleousin.gr Στη Νέα Υόρκη για το συνέδριο Capital Link µεταβαίνουν Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη –
Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
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χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Σταθάκης: Κεντρικό ρόλο στην ανάκαµψη της οικονοµίας οι επενδύσεις σε
ενέργεια, υποδοµές, περιβάλλον

Οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες σε ξένους και εγχώριους
επενδυτές, σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Οι επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος θα διαδραµατίσουν
κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτό υποστήριξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο πλαίσιο του 18ου
“Annual Capital Link Invest in Greece Forum” που ξεκίνησε σήµερα στις εργασίες του στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε πως σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαµηλές - αν όχι αρνητικές
– αποδόσεις, η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας προσφέρει στους επενδυτές τον συνδυασµό που
αναζητούν: ικανοποιητικές αποδόσεις µε χαµηλό ρίσκο.
«Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο. Ήδη τα µακροοικονοµικά στοιχεία υποστηρίζουν τις
αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ, ενώ η εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων για
την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους και η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω βελτίωση του χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος και περιορισµό
του πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου στην Ελλάδα. Στη συγκυρία αυτή η ελληνική οικονοµία προσφέρει
σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, αξιοποιώντας σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως το
ανθρώπινο κεφάλαιο και η γεωπολιτική θέση της χώρας», ανέφερε µεταξύ άλλων ο υπουργός.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου που επίσης
παραβρέθηκε και µίλησε στο συνέδριο, υπογράµµισε πως έχει αποµακρυνθεί οριστικά ο κίνδυνος της
χρεοκοπίας και του Grexit, ενώ παράλληλα οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας για τα επόµενα χρόνια
προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες σε ξένους, εγχώριους αλλά και Έλληνες επενδυτές της οµογένειας.
Ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε πως βασικός πυλώνας του Υπουργείου Οικονοµίας-Ανάπτυξης για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η Enterprise Greece, ένας οργανισµός που υποστηρίζει τους
διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα συµβάλλοντας στην άρση
γραφειοκρατικών εµποδίων, παρέχοντας σηµαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισµό
και προβάλλοντας τους τοµείς εκείνους στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Οι τοµείς αυτοί είναι ο Τουρισµός, η Ενέργεια, η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι Επιστήµες
Υγείας, τα Τρόφιµα & Αγροτικά Προϊόντα, τα Logistics. Επισηµαίνεται πως η Enterprise Greece διαχειρίζεται
και µεριµνά για επενδυτικά σχέδια άνω των 2 εκατ. ευρώ, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων
ανέκυψαν συγκεκριµένα προβλήµατα µε τη δηµόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εµπόδια,
καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, µε συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.
«Διαµορφώνουµε το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων»
Την εκτίµηση πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται πλέον στη διαµόρφωση εκείνου του
οικονοµικού περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, αλλά
ταυτόχρονα τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εξέφρασε από το βήµα του
συνεδρίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
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«Από τη µια, διασφαλίζουµε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες
επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθούµε σε συνεργασία µε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,
ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει η καινοτόµος πλατφόρµα του Ταµείου Συµµετοχών. Από την άλλη,
µεταρρυθµίζουµε το θεσµικό πλαίσιο, µειώνοντας τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις
διαδικασίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια. H συζήτηση µε την επενδυτική κοινότητα γίνεται
πλέον σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.
Ο προέδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, υποστήριξε πως η χώρα θα πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους
του µνηµονίου σε σχέση µε τις διαρθρωτικές αλλαγές που «απελευθερώνουν» την οικονοµία.
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα,
ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σηµείωσε επίσης πως ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τη
στιγµή που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, πρέπει
πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις.
www.worldenergynews.gr
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Τσιπρας προς επενδυτες: Η Ελλαδα ξαναγεννιεται

Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται Share twitter E-mail Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του
στο συνέδριο του Invest In Greece Forum στη Ν.Υόρκη, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να γίνουν
µέρος της αναγέννησης που όπως είπε συντελείται στην Ελλάδα. Οµιλητές στο συνέδριο Παπαδηµητρίου,
Χαρίτσης news247 Δεκεµβρίου 12 2016 20:08
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.

Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνε...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Καλεσµα Τσιπρα σε επενδυτες των ΗΠΑ: “Η Ελλαδα ξαναγεννιεται”

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µε...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-Χαρίτσης: Σε φάση ανάκαµψης η ελληνική οικονοµία
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Προσκληση Τσιπρα για επενδυσεις στην Ελλαδα

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Ουσιαστικά, ο Αλ. Τσίπρας «διαφηµίζει» στο µεγάλο κεφάλαιο τα προνόµια που του χαρίζει για να έχει
εξασφαλισµένη κερδοφορία στη χώρα µας, σε περίπτωση επενδύσεων, που δεν είναι άλλα από τα
τσακισµένα εργατικά δικαιώµατα, χαµηλούς µισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, φοροαπαλλαγές και
ευέλικτες σχέσεις εργασίας.
Ο Αλ. Τσίπρας επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και
τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθειά µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα», τονίζοντας: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το αποτόλµησαν, δεν το
µετανιώνουν σήµερα. Γιατί, µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε τη θετική αναπτυξιακή της
δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ Ο ΑΛΕΞΗΣ! Ανοίγουµε την αγκαλιά µας σε όσους
επενδύσουν στην αναγέννηση της Ελλάδας, όχι σε αυτούς που κέρδισαν από
την καταστροφή της

ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΟΥΣ
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης
Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link
στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας
πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και
ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της
ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας
χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και
τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την
ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι
σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί»,
όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς
στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
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φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν
πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το
2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το
πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη
συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις
αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο
Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να
είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από
αυτήν την επιλογή».
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
Παρέµβαση του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο Capital Link, στη Ν. Υόρκη: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να
είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Δηµοσίευση | 12 Δεκεµβρίου 2016
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Gabriel Garcia Marquez, 1927-2014, Κολοµβιανός συγγραφέας
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Τσίπρας προς επενδυτές: Γίνετε µέρος της αναγέννησης της Ελλάδας

Παρέµβαση του πρωθυπουργού µε µήνυµά του στο συνέδριο
του Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum στη Νέα
Υόρκη.
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του “Invest In Greece Forum“, που πραγµατοποιείται σήµερα
στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018″. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
Οι δέκα τοµείς της οικονοµίας που προσφέρονται για επενδυτικές ευκαιρίες
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν στο συνέδριο ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
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διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές των ΗΠΑ: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται”
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές – «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum»,…
Διαβάστε τη συνέχεια στο tribune.gr
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Επιλέξτε να είστε µέρος της αναγέννησης της Ελλάδας, τονίζει ο Α. Τσίπρας
στο συνέδριο Capital Link
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται», τονίζει ο Α. Τσίπρας στο συνέδριο Capital Link
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και
εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές – «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.

«H οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της
δυναµική»
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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[Lifo]: Παρέµβαση Τσίπρα µέσω video στο συνέδριο Capital Link, στη Ν. Υόρκη: Η
Ελλάδα ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αναµένεται να βγει στις αγορές το 2017
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: LIFO
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
Την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία επισηµαίνει µε
παρέµβασή του ο πρωθυπουργός στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στη Ν. Υόρκη

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης,
είπε στους επενδυτές ο Αλέξης
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
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Αλ. Τσίπρας σε διεθνές συνέδριο ΗΠΑ: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Επιλέξτε να
είστε µέρος αυτής της αναγέννησης»

Translate this page:

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους
σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Στο 18ο Capital Link Invest in Greece Forum που συγκέντρωσε στη Νέα Υόρκη εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου.
Στο 18ο Capital Link Invest in Greece Forum που συγκέντρωσε στη Νέα Υόρκη εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου.
«Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την
επιλογή», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link
στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο Πρωθυπουργός επεσήµανε την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός σηµείωσε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». Γιατί, όπως σηµείωσε, µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανέκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.

Ο κ. Τσίπρας υπογράµµισε ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που
αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την
πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό
τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.

http://www.ant1news.gr/news
Publication date: 12/12/2016 20:39
Alexa ranking (Greece): 1122
http://www.ant1news.gr/news/Economy/article/460646/minyma-tsipra-se-ependyt...

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, επεσήµανε ότι οι
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία
εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαµηλές (αν όχι αρνητικές αποδόσεις), η ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας προσφέρει στους επενδυτές τον συνδυασµό που αναζητούν: ικανοποιητικές
αποδόσεις, µε χαµηλό ρίσκο», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης.
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
© Παρέχεται από: imerisia.gr
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε 'πράσινες τεχνολογίες'. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των 'έξυπνων µετρητών', όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.

http://www.msn.com/el-gr/
Publication date: 12/12/2016 20:38
Alexa ranking (Greece): 57
http://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%...

Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
Το µήνυµά του σε forum επενδυτών στη Νέα Υόρκη
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται” (Πηγή:
enikos)
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: http://www.enikos.gr/politics/424825,Kalesma-Tsipra-se-ependytes-twn-HPA-H-Ellada-xanagennietai-.html
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“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης,
είπε στους επενδυτές ο Αλέξης
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.

http://www.thepressroom.gr/
Publication date: 12/12/2016 20:34
Alexa ranking (Greece): 952
http://www.thepressroom.gr/politiki/minyma-tsipra-apo-ti-nea-yorki-i-ellada

Μήνυµα Τσίπρα από τη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται-Επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Βελκουλέσκου: Υπεραισιόδοξος ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%
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[Tribune]: Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές – «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
«H οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική»
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: TRIBUNE
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης 8:18

Σχετικά Άρθρα

Αλ. Τσίπρας: Οφείλουν όλοι να σεβαστούν τον ελληνικό λαό (Video)

Την επέκταση των σχολικών γευµάτων ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας
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Μαξίµου – Τα 30 µέτρα ελάφρυνσης και ενίσχυσης των νησιών που παρουσίασε από τη Νίσυρο ο
πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη
Ν.Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο Αλ.Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Χαρίτσης: Σε φάση ανάκαµψης η ελληνική οικονοµία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum άνοιξε σήµερα τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον επιχειρηµατικό, τραπεζικό και πολιτικό κόσµο.
Το συνέδριο χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ οµιλία πραγµατοποίησε και ο αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ότι µετά από µια µακρά περίοδο ύφεσης, η
ελληνική οικονοµία εισέρχεται πια σε φάση ανάκαµψης.
Από την άλλη, µεταρρυθµίζουµε το θεσµικό πλαίσιο, µειώνοντας τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας και
επιταχύνοντας τις διαδικασίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Παρέµβαση του έλληνα πρωθυπουργού στο συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Τσίπρας σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum"

"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

Σχόλια αναγνωστών (4)
Πολιτική περισσότερες ειδήσεις
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Σταθάκης: Κεντρικό ρόλο στην ανάκαµψη οι επενδύσεις σε ενέργεια,
περιβάλλον - Τι είπαν Παπαδηµητρίου, Χαρίτσης, Φέσσας

Οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες σε ξένους και εγχώριους
επενδυτές, σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Οι επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος θα διαδραµατίσουν
κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτό υποστήριξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο πλαίσιο του 18ου
“Annual Capital Link Invest in Greece Forum” που ξεκίνησε σήµερα στις εργασίες του στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε πως σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαµηλές - αν όχι αρνητικές
– αποδόσεις, η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας προσφέρει στους επενδυτές τον συνδυασµό που
αναζητούν: ικανοποιητικές αποδόσεις µε χαµηλό ρίσκο.
«Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο. Ήδη τα µακροοικονοµικά στοιχεία υποστηρίζουν τις
αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ, ενώ η εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων για
την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους και η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω βελτίωση του χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος και περιορισµό
του πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου στην Ελλάδα. Στη συγκυρία αυτή η ελληνική οικονοµία προσφέρει
σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, αξιοποιώντας σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως το
ανθρώπινο κεφάλαιο και η γεωπολιτική θέση της χώρας», ανέφερε µεταξύ άλλων ο υπουργός.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου που επίσης
παραβρέθηκε και µίλησε στο συνέδριο, υπογράµµισε πως έχει αποµακρυνθεί οριστικά ο κίνδυνος της
χρεοκοπίας και του Grexit, ενώ παράλληλα οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας για τα επόµενα χρόνια
προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες σε ξένους, εγχώριους αλλά και Έλληνες επενδυτές της οµογένειας.
Ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε πως βασικός πυλώνας του Υπουργείου Οικονοµίας-Ανάπτυξης για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η Enterprise Greece, ένας οργανισµός που υποστηρίζει τους
διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα συµβάλλοντας στην άρση
γραφειοκρατικών εµποδίων, παρέχοντας σηµαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισµό
και προβάλλοντας τους τοµείς εκείνους στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Οι τοµείς αυτοί είναι ο Τουρισµός, η Ενέργεια, η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι Επιστήµες
Υγείας, τα Τρόφιµα & Αγροτικά Προϊόντα, τα Logistics. Επισηµαίνεται πως η Enterprise Greece διαχειρίζεται
και µεριµνά για επενδυτικά σχέδια άνω των 2 εκατ. ευρώ, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων
ανέκυψαν συγκεκριµένα προβλήµατα µε τη δηµόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εµπόδια,
καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, µε συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.
«Διαµορφώνουµε το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων»
Την εκτίµηση πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται πλέον στη διαµόρφωση εκείνου του
οικονοµικού περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, αλλά
ταυτόχρονα τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εξέφρασε από το βήµα του
συνεδρίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
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«Από τη µια, διασφαλίζουµε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες
επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθούµε σε συνεργασία µε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,
ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει η καινοτόµος πλατφόρµα του Ταµείου Συµµετοχών. Από την άλλη,
µεταρρυθµίζουµε το θεσµικό πλαίσιο, µειώνοντας τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις
διαδικασίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια. H συζήτηση µε την επενδυτική κοινότητα γίνεται
πλέον σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.
Ο προέδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, υποστήριξε πως η χώρα θα πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους
του µνηµονίου σε σχέση µε τις διαρθρωτικές αλλαγές που «απελευθερώνουν» την οικονοµία.
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα,
ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σηµείωσε επίσης πως ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τη
στιγµή που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, πρέπει
πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις.
www.worldenergynews.gr
Διαβάστηκε 84 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Δεκέµβριος 2016 12:40
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[In]: Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Αθήνα
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα».
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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Τσίπρας προς ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε
µέρος αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσιπρας σε ξενους επενδυτες: Η Ελλαδα ξαναγεννιεται

"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνο...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Πηγή
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Συνέχεια του άρθρου
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Τσίπρας σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται.Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές
που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Παπαδηµητρίου (υπ. Οικονοµίας): Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη
σηµάδια ανάκαµψης
Από την πλευρά του, ο κ. Χαρίτσης επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο.
Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας.
Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική
πύλη προς την Ευρώπη.
Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Από την πλευρά του, ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την
ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης
εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.
Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι
πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης
ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη
στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του «πακέτου Juncker» και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης
για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της
γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
www.bankingnews.gr
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο
18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum«, που πραγµατοποιείται
σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα«, για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το
αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας
ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον«.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018«. Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς«, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Η Monte dei Paschi αναφέρεται σε κούρεµα οµολόγων ενώ ο Γιώργος Σταθάκης
Η Ιταλία προτιµά µία ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena (MPS) µε
ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά, εάν αυτή δεν γίνει εφικτή, θα υπάρξει κρατική διάσωσή της µε
υποχρεωτική µετατροπή των οµολόγων που έχει εκδώσει η τράπεζα σε µετοχές, ανέφεραν
πηγές του υπουργείου Οικονοµικών της χώρας.
Τα πράγµατα δεν ακούγονται καλά για τους οµολογιούχους της Monte dei Paschi αφού όπως όλα δείχνουν
παράταση δεν πρόκειται να δοθεί για την ιδιωτική ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας αλλά και µετά τις
δηλώσεις του µέλους της ΕΚΤ, Έβαλντ Νοβότνι.
Επιβεβαιώνοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να µην παρατείνει την
προθεσµία για την ιδιωτική ανακεφαλαιοποίηση της MPS, ύψους 5 δισ. ευρώ, η οποία λήγει στο τέλος του
έτους, ο Νοβότνι, δήλωσε σήµερα ότι δεν υπάρχει ανάγκη για µία τέτοια παράταση. «Υπάρχει ένα γενικό
αίσθηµα ότι δεν θα είναι καλό να καθυστερούν τα πράγµατα για πάρα πολύ», δήλωσε σε συνέντευξη
Τύπου. Εάν η τράπεζα δεν µπορέσει να επιτύχει έγκαιρα την αναγκαία ανακεφαλαιοποίησή της, πρέπει να
εξετάσει κανείς τις νοµικές επιλογές και να προχωρήσει µε προσοχή λόγω του µεγέθους της Monte dei
Paschi, πρόσθεσε.
Η Ιταλία έδειξε την περασµένη εβδοµάδα ότι είναι έτοιµη να εγκρίνει διάταγµα έκτακτης ανάγκης, εφόσον
το τραπεζικό σύστηµα χρειασθεί στήριξη, αλλά η MPS, που είναι η τρίτη µεγαλύτερη τράπεζα της χώρας,
ανακοίνωσε χθες ότι θα κάνει µία τελευταία προσπάθεια να συγκεντρώσει από ιδιωτικά κεφάλαια τα 5
δις. ευρώ που χρειάζεται για την ανακεφαλαιοποίησή της.
Η όποια κρατική παρέµβαση απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να γίνει, σύµφωνα
µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, οι οποίοι συνεπάγοντας τη µετατροπή των οµολόγων της τράπεζας σε
µετοχές, δήλωσαν οι πηγές. Το κράτος µπορεί να αποζηµιώσει τους µικρούς οµολογιούχους, οι οποίοι θα
έχαναν χρήµατα στο πλαίσιο της εκ των έσω διάσωσης (bail – in), αλλά για τις λεπτοµέρειες πρέπει να γίνει
διαπραγµάτευση µε τις Βρυξέλλες, πρόσθεσαν οι πηγές.
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
– Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
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παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Η απόδοση των ελληνικών οµολόγων θα εξισωθεί µε των πορτογαλικών µετά από µία ένταξη
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου στο Bloomberg.
Η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), µετά από µία επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση
των αποδόσεων τους µε αυτές των πορτογαλικών τίτλων, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
ΠΗΓΗ:NEWSIT
«Ο Τσίπρας περπατά στο τεντωµένο σκοινί των µεταρρυθµίσεων» ο τίτλος του άρθρου των
Financial Times
– Η οικονοµία σταθεροποιείται, ύστερα από υποχώρηση οκτώ ετών
– Έπαινοι από την εφηµερίδα για την πρόοδο που έχει σηµειώσει ακόµα και στον τοµέα των
ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– Οι όροι που θέτουν τα hedge funds για να στηρίξουν τα ελληνικά οµόλογα
Από αεροδρόµια έως επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι ξένοι επενδυτές αγοράζουν τα περιουσιακά
στοιχεία που ιδιωτικοποιεί η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επισηµαίνει η βρετανική εφηµερίδα Financial
Times σε ειδικό αφιέρωµα µε τίτλο «Επιχειρείν στην Ελλάδα».
Ενώ οι πολιτικοί και οι πιστωτές ερίζουν για τους όρους του ελληνικού προγράµµατος, οι επιχειρήσεις και
οι επιχειρηµατίες προσαρµόζονται σε νέες πραγµατικότητες και ευκαιρίες.
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Ένας πιο ήρεµος Αλέξης Τσίπρας λέει ότι χαιρετίζει τις ξένες επενδύσεις ως «αµοιβαία επωφελείς» για τις
επιχειρήσεις και τη χώρα, επισηµαίνει η εφηµερίδα σε ένα από τα άρθρα της µε τίτλο «Ο Τσίπρας
περπατά στο τεντωµένο σκοινί των µεταρρυθµίσεων».
Ο πρωθυπουργός ανυποµονεί να δει την Ελλάδα να επιστρέφει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές το 2017,
ύστερα από απουσία τριών ετών. Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων υποχώρησαν όταν η κυβέρνηση
υπό την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εφάρµοσε αυστηρά δηµοσιονοµικά µέτρα, αν και µε καθυστερήσεις, και έκανε
κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για τους φόρους και τις συντάξεις, τις
οποίες οι Ευρωπαίοι εταίροι και το ΔΝΤ προσπαθούσαν να επιβάλλουν από την πρώτη διάσωση το 2010.
Τα επενδυτικά ταµεία, µε την ελπίδα να επωφεληθούν από µια ελληνική ανάκαµψη, αναζητούν ευκαιρίες –
από χρεοκοπηµένες αλυσίδες ξενοδοχείων και έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µέχρι πακέτα ‘κόκκινων
δανείων’ από εγχώριες τράπεζες. «Σίγουρα βλέπουµε µια αλλαγή στάσης», δήλωσε Έλληνας
χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος. «Υπάρχει ανανεωµένο ενδιαφέρον για τα ελληνικά περιουσιακά
στοιχεία».
Παράλληλα, σχεδιάζονται ιδιωτικοποιήσεις σε υποδοµές και ενεργειακές εταιρίες. «Πολλά έγιναν πέρυσι»,
δήλωσε ο Γιώργος Σταθάκης υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τους FT. «Σηµαντικά
έργα ωριµάζουν και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για επενδύσεις που έχουν δροµολογηθεί».
Όπως σηµειώνουν οι FT, αναλυτές στην Αθήνα συµφωνούν ότι η οικονοµία σταθεροποιείται, ύστερα από
υποχώρηση οκτώ ετών που είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί το ΑΕΠ κατά περισσότερο από 25% και άφησε
έναν στους τρεις Έλληνες στη φτώχεια, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ. Το ποσοστό της
ανεργίας µειώθηκε αλλά παραµένει οριακά πάνω από το 23%.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τη βρετανική εφηµερίδα, οι προοπτικές σκιάζονται και πάλι από τις
διαφορές µεταξύ των πιστωτών για την πιθανότητα η Ελλάδα να διατηρήσει ένα υψηλό
πρωτογενές πλεόνασµα µετά το 2018. Η κυβέρνηση υπολογίζει σε µια γρήγορη συµφωνία µε
τους πιστωτές για την τρέχουσα αξιολόγηση της προόδου του ελληνικού προγράµµατος
προκειµένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας να περιληφθεί στο
πρόγραµµα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να
επιστρέψει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές την επόµενη χρονιά.
Παρά τις ζηµίες που υπέστησαν από τη συµµετοχή τους στις ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών
τραπεζών, τα επενδυτικά ταµεία αντιστάθµισης κινδύνου (hedge funds) είναι διατεθειµένα να δουν θετικά
τις νέες εκδόσεις οµολόγων, υπό τον όρο ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράµµατος, θα
διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα και το χρέος της Ελλάδας θα αξιολογηθεί ως βιώσιµο, δήλωσε ο Θίο
Φάνος, ιδρυτής της CapeView Capital. «Τα hedge funds είναι πιθανόν να στηρίξουν τις εκδόσεις
των ελληνικών κρατικών οµολόγων κατά τους µήνες που θα ακολουθήσουν µια θετική
αξιολόγηση του προγράµµατος διάσωσης. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν
εκλογικές αναµετρήσεις», δήλωσε ο Φάνος.
Όπως αναφέρουν οι FT, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πληρώνει ένα υψηλό πολιτικό τίµηµα για το ότι έχει
αγκαλιάσει τον καπιταλισµό, µε τις δηµοσκοπήσεις να αποτυπώνουν µείωση της στήριξης
για το κυβερνών κόµµα τον τελευταίο χρόνο. Η εκλογή τον Ιανουάριο του Κυριάκου Μητσοτάκη ως
προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας έδωσε σηµαντική ώθηση στη δηµοφιλία του κόµµατός του. Δεν φαίνεται
να έχει σηµασία για τους υποστηρικτές του ότι ίσως επωµιστούν περαιτέρω οικονοµικά βάρη µε την
επιµονή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους πιστωτές της,
εάν αναλάβει την πρωθυπουργία.
«Θα εφαρµόσουµε το πρόγραµµα διάσωσης στο σύνολό του, και όχι µόνο θα το εφαρµόσουµε αλλά θα
προσθέσουµε περισσότερες µεταρρυθµίσεις – στη δηµόσια διοίκηση, την παιδεία και τη δικαιοσύνη»,
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη βρετανική εφηµερίδα. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κυβέρνησή του θα
είναι η πρώτη που θα αξιώσει την «πραγµατική ιδιοκτησία» της µεταρρυθµιστικής ατζέντας.
Για τους πιστωτές της χώρας, προτεραιότητα είναι να βελτιωθεί η είσπραξη φόρων, που είναι η
χαµηλότερη στην ΕΕ. Το υπουργείο Οικονοµικών έχει κερδίσει επαίνους για το ότι ξεπέρασε φέτος κατά
πολύ τους στόχους για τα έσοδα.
«Παρά την πρόοδο που έχει γίνει µέχρι στιγµής, η ριζοσπαστική κυβέρνηση της Ελλάδας
έχει ακόµα να δείξει ότι µπορεί να πετύχει την οικονοµική ανάκαµψη που δεν κατάφεραν οι
σοσιαλιστές και συντηρητικοί προκάτοχοί της», καταλήγει η βρετανική εφηµερίδα.
ΠΗΓΗ: NEWSIT
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 18Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CAPITAL LINK»
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Παρέµβαση του έλληνα πρωθυπουργού στο συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή
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"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται.Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές
που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Τσίπρας: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης»
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης
Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη. "Η
Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής
της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από
αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο
"Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει
την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν
ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας. Με την παρέµβασή του, ο
πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της
ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον". Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν
ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην
προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017. Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα,
όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017
και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup
της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις
αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή". "Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς",
αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής
της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές
που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας. Ειδικότερα, ο
πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και
τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το
µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον». Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν
πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης
ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την
εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία
του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017. «Εποµένως
ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: «Η
Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε
από αυτήν την επιλογή». Πηγή: newsbeast.gr
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Αλ. Τσίπρας στο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται,
επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, 2016
Τελευταία ενηµέρωση: 20:12

"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Φέσσας: Η Ελλάδα έχει ανάγκη να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το 18ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα πρέπει να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των δανειστών, τόνισε.
Μιλώντας σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα «Moving Forward - Investing for Growth», ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε
σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την
αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.

Επενδυτικές ευκαιρίες
Σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες επεσήµανε ότι σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο
πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα:

Για τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής ο κ. Φέσσας τόνισε
ότι µετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου η Ελλάδα έχει ανάγκη να εδραιώσει
την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την είσπραξη
εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί, σύµφωνα µε τον ίδιο, στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση
της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές
επενδύσεις.
Όπως είπε, αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης
µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη
διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή υπογράµµισε ότι: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής
αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις
επιχειρήσεις».
.
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
.
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Αλ.Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος της
αναγέννησης
Ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum", επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία. "Μέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική"
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη
Ν.Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε,
"µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο Αλ.Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Πηγή: ΑΜΠΕ

http://www.newscast.gr/
Publication date: 12/12/2016 20:21
Alexa ranking (Greece): 41064
http://www.newscast.gr/eidiseis/fp_tsipras_i_ellada_xanagennietai.html

Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
«
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Παρέµβαση Τσίπρα µέσω video στο συνέδριο Capital Link, στη Ν. Υόρκη: Η
Ελλάδα ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.

Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".

Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.

"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Νέες διαπραγµατεύσεις µε τους Θεσµούς - Την Τρίτη τα σπουδαία για την
αξιολόγηση
Αντίστροφα µετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του νέου – κρισιµότατου – γύρου συναντήσεων του
οικονοµικού επιτελείου µε τους επικεφαλής των Θεσµών, µε την Αθήνα να προσδοκά την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης το συντοµότερο, ει δυνατόν πριν την έλευση του 2017.
Ωστόσο, η µάχη που καλείται να δώσει η κυβέρνηση προµηνύεται εξαιρετικά σκληρή, καθώς οι
αλλεπάλληλες αυστηρές αξιώσεις που θέτει η πλευρά των δανειστών καθιστούν... mission impossible το
κλείσιµο της αξιολόγησης εντός του τρέχοντος έτους.
Όπως αναφέρουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου, οι επικεφαλής των Θεσµών έχουν ήδη φτάσει στην
Αθήνα και την Τρίτη αρχίζει το νέο «σκληρό παζάρι». Το ακριβές χρονοδιάγραµµα των συναντήσεων
αναµένεται να καθοριστεί τις επόµενες ώρες προκειµένου να ξεκινήσει ο νέος γύρος των επαφών.
Την αισιοδοξία του πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους Θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε από το βήµα του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Πάντως, oύτε βήµα πίσω από τις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων και το
ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα δεν αναµένεται να κάνει η Delia Velculescu. Σύµφωνα µε
πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση µε τη θέση
πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο ελληνικό
πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Σε διαφορετικό ύφος ήταν ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Gabriele Giudice ο οποίος µιλώντας στο 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης εµφανίστηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα
µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
«Εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060», δήλωσε το µέλος του ESM Rolf
Strauch από το βήµα του συνεδρίου του της Capital Link.
Ο Strauch δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των
επιτοκίων, µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου,
εξέλιξη η οποία - σύµφωνα µε τον ESM - θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις των
επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ESM θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση προστίµων επί
των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
Με επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού για το 2018 και την επίτευξη
συµφωνίας στα εργασιακά επιστρέφουν οι επικεφαλής του κουαρτέτου στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων, αναφέρει την ίδια ώρα καλά πληροφορηµένη κοινοτική πηγή. Η ίδια πηγή πρόσθεσε
πως, όπως είναι λογικό, οι Θεσµοί θα θέσουν στο τραπέζι το ζήτηµα των εξαγγελιών του Έλληνα
πρωθυπουργού την περασµένη εβδοµάδα, ωστόσο, όπως άφησε να εννοηθεί, θα µπει στο πλαίσιο των
γενικότερων διαπραγµατεύσεων και δεν αναµένεται να αναδειχθεί σε µείζον ζήτηµα.
Στόχος της αποστολής είναι η επίτευξη µιας συµφωνίας σε επίπεδο προσωπικού (staff level agreement) για
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία, σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο αξιωµατούχο, δεν θα
περιλαµβάνει το ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει κινητοποιηθεί προκειµένου να αποσυνδεθεί το ζήτηµα της
αξιολόγησης από την αδιέξοδη µέχρι στιγµής συζήτηση για το πόσα χρόνια θα πρέπει η Ελλάδα να
διατηρήσει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα, κάτι που ούτως ή άλλως δεν
περιλαµβάνεται στα προαπαιτούµενα της τρέχουσας αξιολόγησης. Αυτός όµως ο στόχος, µέχρι σήµερα
«σκόνταφτε» στην αδιαλλαξία του ΔΝΤ, ωστόσο, το γεγονός ότι το ΔΝΤ θα συµµετάσχει στην αποστολή,
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έχει δηµιουργήσει θετικές προσδοκίες στις Βρυξέλλες. «Μένει να φανεί αν έρχεται µε εποικοδοµητική
διάθεση», λέει χαρακτηριστικά κοινοτική πηγή, ενώ αξιωµατούχος µε καλή γνώση των διαπραγµατεύσεων
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «είναι σίγουρα καλό σηµάδι». Ο ίδιος σηµείωσε πως ακόµα και αν δεν κλείσουν
όλα τα σηµεία της συµφωνίας µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, αναµένεται να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος,
καθώς οι αποστάσεις ακόµα και στο ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων έχουν µειωθεί. Επιπλέον,
πρόσθεσε η ίδια πηγή, στόχος είναι µέσα στην εβδοµάδα να επιτευχθεί µεγαλύτερη «σαφήνεια» για το
χρονοδιάγραµµα της νοµοθέτησης και των τελευταίων προαπαιτούµενων και αυτό θα είναι αρκετό, έτσι
ώστε ακόµη κι αν δεν υπάρξει συµφωνία, να µην χρειαστεί µετά τις γιορτές να επιστρέψουν οι θεσµοί εκ
νέου στην Αθήνα, για να ολοκληρώσουν την έκθεση συµµόρφωσης.
Σε ό,τι αφορά την εκταµίευση που θα συνδεθεί µε το κλείσιµο της αξιολόγησης, πληροφορίες του ΑΠΕΜΠΕ, θέλουν το Eurogroup να έχει ήδη συζητήσει για περίπου 5 δισ., ωστόσο, πηγές από τους θεσµούς
υπογράµµιζαν, πως αυτό θα αποφασιστεί από τους υπουργούς µόνο όταν κλείσει η συµφωνία για το τι θα
εφαρµόσει η Ελλάδα και πότε, στη βάση των δανειακών υποχρεώσεών της.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως όλα αυτά εξαρτώνται από την «βούληση» των υπουργών Οικονοµικών της
Ευρωζώνης, παρόλο που οι θεσµοί θα προχωρήσουν σε σχετική σύσταση ως είθισται µετά το τέλος της
αξιολόγησης.
Η Ελλάδα θέλει να βάλει ένα τέλος στο αδιέξοδο µε τους δανειστές, µέσω ενός «έντιµου συµβιβασµού»,
υποστήριξε, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενόψει του νέου γύρου
διαπραγµατεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Με δηλώσεις του στο Reuters ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι αναµένει µία συµφωνία, η οποία θα
συνεπάγεται την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έως την άνοιξη του 2017, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βγει δοκιµαστικά στις αγορές εντός του
ίδιου έτους.
«Η ελληνική έκφραση είναι να “βάλουµε νερό στο κρασί µας”. Δεν είναι έκφραση που µου αρέσει γιατί δεν
θα ήθελα το κρασί µου νερωµένο, αλλά ξέρετε τι εννοώ, να φτάσουµε σε έναν έντιµο συµβιβασµό»,
δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συµφωνίας, εκτίµησε ο ίδιος, µπορούν να απειλήσουν την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και µπορεί να δώσει επιπλέον βάση στην άποψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται
σε αναντιστοιχία µε τους πολίτες της.
«Δεν µπορώ να δω τη λογική του να επιστρέψουµε πίσω στην αβεβαιότητα και την καθυστέρηση», τόνισε ο
κ. Τσακαλώτος.
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές
© Capital.gr Συναντήσεις Τσίπρα µε Μέρκελ και Ολάντ
Πρόσκληση σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του προς το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναλυτικά, το µήνυµα του κ. Τσίπρα:
'Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή '.
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη. Με την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός επισημαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές
που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονομία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συμμετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας και επενδύσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, ο
πρωθυπουργός επισημαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη φορά που είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας στους συμμετέχοντες του Φόρουμ και
τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια μας να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είμαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλμησαν δεν το
μετανιώνουν σήμερα». «Γιατί», όπως σημείωσε, «μέσα στο 2016, η οικονομία μας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναμική, υπεραπέδωσε ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους και εφάρμοσε μια σειρά
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον». Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν
πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισημαίνει
επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών μας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου αποφάσισε
την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύμφωνα πάντα με τη
συμφωνία του περασμένου Μαΐου και αναμένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Επομένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση μου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραμμίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή». ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τις «επενδυτικές ευκαιρίες» παρουσίασε ο Παπαδηµητρίου στο Capital Link
Την εκτίµηση ότι η ελληνική οικονοµία θα κλείσει το έτος µε θετικό πρόσηµο εξέφρασε ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου κατά την εναρκτήρια οµιλία του µε θέµα "Investing
for Growth, Vision and Strategy" στο 18o Ετήσιο Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιείται
σήµερα στη Νέα Υόρκη
Ο κ. Παπαδηµητρίου επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και
εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης
βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά
1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές
προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, υπογράµµισε ότι οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του
χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή
που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον
µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν "επενδυτικές ευκαιρίες" για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
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Κάλεσµα Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα», όπως µεταδίδει το ΑΠΕ.
«Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική,
υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό
περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Διαβάστε επίσης: Παπαδηµητρίου - Χαρίτσης από Νέα Υόρκη: Ποιες οι στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές µε παρέµβαση στο Capital Link
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 12/12/2016 20:18
Alexa ranking (Greece): 177
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/311538-th-fessas-i-ellada-prepei-na-...

Θ. Φέσσας: Η Ελλάδα πρέπει να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των δανειστών
της
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ήταν το µήνυµα του προέδρου του ΣΕΒ, Θεόδωρου Φέσσα, κατά το 18ο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ έθεσε ως προτεραιότητα την εδραίωση της
εµπιστοσύνης των εταίρων και των δανειστών.
«Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της φορολογητέας
ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις» τόνισε
χαρακτηριστικά, µιλώντας σε πάνελ µε θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth».
Συγκεκριµένα, όπως τόνισε, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των
ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα:
Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής, σηµείωσε
ότι:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».

http://www.enikos.gr/
Publication date: 12/12/2016 20:18
Alexa ranking (Greece): 91
http://www.enikos.gr/politics/424825,Kalesma-Tsipra-se-ependytes-twn-HPA-H-Ella...

Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές των ΗΠΑ: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται”
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του στο συνέδριο του Invest In Greece Forum στη Ν.Υόρκη, ο πρωθυπουργός
κάλεσε τους επενδυτές να γίνουν µέρος της αναγέννησης που όπως είπε συντελείται στην Ελλάδα.
Οµιλητές στο συνέδριο Παπαδηµητρίου, Χαρίτσης
news247
Δεκεµβρίου 12 2016 20:08
Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του στο συνέδριο του Invest In Greece Forum στη Ν.Υόρκη, ο πρωθυπουργός
κάλεσε τους επενδυτές να γίνουν µέρος της αναγέννησης που όπως είπε συντελείται στην Ελλάδα.
Οµιλητές στο συνέδριο Παπαδηµητρίου, Χαρίτσης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη,
συµµετείχαν ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής
Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
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Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Θ. Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου για τις διαρθρωτικές
αλλαγές
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το 18ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου στις µεταρρυθµίσεις
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in
Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward Investing for Growth».

Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.

Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:

«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:

-Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.

-Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).

-Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

-Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»

«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις.

Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα,
ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».

Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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[Real]: Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις απο τη Νέα Υόρκη: «Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε»
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται

Παρέµβαση του έλληνα πρωθυπουργού στο συνέδριο Capital
Link, στη Νέα Υόρκη
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκλησή µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Παπαδηµητρίου: Ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Την αισιοδοξία του ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, στη διάρκεια της οµιλίας του στο στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρύβει σηµαντικές
ευκαιρίες για επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών οµιλητών του συνεδρίου, χαρακτήρισε ως
τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές που θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα τους τοµείς του τουρισµού, της αγοράς ακινήτων, του
αγροδιατροφικού τοµέα, της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των επιστήµων υγείας
και της φαρµακευτικής, καθώς και στον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2%
για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι
αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις
επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Πρόσθεσε µάλιστα ότι οι δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, και πως από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφορικά µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, ο υπουργός Οικονοµίας είπε ότι
συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών
όπως και στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της
διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Παρουσίασε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της Ελλάδας λέγοντας ότι βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη
προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες
υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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[Newsbeast]: Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Παρέµβαση του έλληνα πρωθυπουργού στο συνέδριο Capital Link, στη Νέα Υόρκη
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWSBEAST
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Παρέµβαση του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Οµιλίες Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτση στο 18o Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει σηµαντικές «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές στον
τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις
επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές,
δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, µιλώντας στο 18o Ετήσιο Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Οµιλία του Αλέξη Χαρίτση
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε
πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα»,
όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός
επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την
τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης
ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη
στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.

http://www.parapolitika.gr/
Publication date: 12/12/2016 20:03
Alexa ranking (Greece): 144
http://www.parapolitika.gr/article/kalesma-tsipra-se-ependites-tou-capital-link-i-ella...

Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές του Capital Link: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται"
Παρέµβαση του πρωθυπουργού µέσω βίντεο στο συνέδριο της Νέας Υόρκης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Στην Αθήνα οι Θεσµοί, την Τρίτη τα σπουδαία για την αξιολόγηση
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Αντίστροφα µετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του νέου – κρισιµότατου – γύρου συναντήσεων του
οικονοµικού επιτελείου µε τους επικεφαλής των Θεσµών, µε την Αθήνα να προσδοκά την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης το συντοµότερο, ει δυνατόν πριν την έλευση του 2017.
Ωστόσο, η µάχη που καλείται να δώσει η κυβέρνηση προµηνύεται εξαιρετικά σκληρή, καθώς οι
αλλεπάλληλες αυστηρές αξιώσεις που θέτει η πλευρά των δανειστών καθιστούν... mission impossible το
κλείσιµο της αξιολόγησης εντός του τρέχοντος έτους.
Όπως αναφέρουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου, οι επικεφαλής των Θεσµών έχουν ήδη φτάσει στην
Αθήνα και αύριο Τρίτη ξεκινά το νέο «σκληρό παζάρι». Το ακριβές χρονοδιάγραµµα των συναντήσεων
αναµένεται να καθοριστεί τις επόµενες ώρες προκειµένου να ξεκινήσει ο νέος γύρος των επαφών.
Την αισιοδοξία του πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους Θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε από το βήµα του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Πάντως, oύτε βήµα πίσω από τις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων και το
ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα δεν αναµένεται να κάνει η Delia Velculescu. Σύµφωνα µε
πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση µε τη θέση
πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο ελληνικό
πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Σε διαφορετικό ύφος ήταν ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Gabriele Giudice ο οποίος µιλώντας στο 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης εµφανίστηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα
µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
«Εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060», δήλωσε το µέλος του ESM Rolf
Strauch από το βήµα του συνεδρίου του της Capital Link.
Ο Strauch δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των
επιτοκίων, µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου,
εξέλιξη η οποία - σύµφωνα µε τον ESM - θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις των
επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ESM θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση προστίµων επί
των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
Με επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού για το 2018 και την επίτευξη
συµφωνίας στα εργασιακά επιστρέφουν οι επικεφαλής του κουαρτέτου στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων, αναφέρει την ίδια ώρα καλά πληροφορηµένη κοινοτική πηγή. Η ίδια πηγή πρόσθεσε
πως, όπως είναι λογικό, οι Θεσµοί θα θέσουν στο τραπέζι το ζήτηµα των εξαγγελιών του Έλληνα
πρωθυπουργού την περασµένη εβδοµάδα, ωστόσο, όπως άφησε να εννοηθεί, θα µπει στο πλαίσιο των
γενικότερων διαπραγµατεύσεων και δεν αναµένεται να αναδειχθεί σε µείζον ζήτηµα.
Στόχος της αποστολής είναι η επίτευξη µιας συµφωνίας σε επίπεδο προσωπικού (staff level agreement) για
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία, σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο αξιωµατούχο, δεν θα
περιλαµβάνει το ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει κινητοποιηθεί προκειµένου να αποσυνδεθεί το ζήτηµα της
αξιολόγησης από την αδιέξοδη µέχρι στιγµής συζήτηση για το πόσα χρόνια θα πρέπει η Ελλάδα να
διατηρήσει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα, κάτι που ούτως ή άλλως δεν
περιλαµβάνεται στα προαπαιτούµενα της τρέχουσας αξιολόγησης. Αυτός όµως ο στόχος, µέχρι σήµερα
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«σκόνταφτε» στην αδιαλλαξία του ΔΝΤ, ωστόσο, το γεγονός ότι το ΔΝΤ θα συµµετάσχει στην αποστολή,
έχει δηµιουργήσει θετικές προσδοκίες στις Βρυξέλλες. «Μένει να φανεί αν έρχεται µε εποικοδοµητική
διάθεση», λέει χαρακτηριστικά κοινοτική πηγή, ενώ αξιωµατούχος µε καλή γνώση των διαπραγµατεύσεων
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «είναι σίγουρα καλό σηµάδι». Ο ίδιος σηµείωσε πως ακόµα και αν δεν κλείσουν
όλα τα σηµεία της συµφωνίας µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, αναµένεται να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος,
καθώς οι αποστάσεις ακόµα και στο ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων έχουν µειωθεί. Επιπλέον,
πρόσθεσε η ίδια πηγή, στόχος είναι µέσα στην εβδοµάδα να επιτευχθεί µεγαλύτερη «σαφήνεια» για το
χρονοδιάγραµµα της νοµοθέτησης και των τελευταίων προαπαιτούµενων και αυτό θα είναι αρκετό, έτσι
ώστε ακόµη κι αν δεν υπάρξει συµφωνία, να µην χρειαστεί µετά τις γιορτές να επιστρέψουν οι θεσµοί εκ
νέου στην Αθήνα, για να ολοκληρώσουν την έκθεση συµµόρφωσης.
Σε ό,τι αφορά την εκταµίευση που θα συνδεθεί µε το κλείσιµο της αξιολόγησης, πληροφορίες του ΑΠΕΜΠΕ, θέλουν το Eurogroup να έχει ήδη συζητήσει για περίπου 5 δισ., ωστόσο, πηγές από τους θεσµούς
υπογράµµιζαν, πως αυτό θα αποφασιστεί από τους υπουργούς µόνο όταν κλείσει η συµφωνία για το τι θα
εφαρµόσει η Ελλάδα και πότε, στη βάση των δανειακών υποχρεώσεών της.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως όλα αυτά εξαρτώνται από την «βούληση» των υπουργών Οικονοµικών της
Ευρωζώνης, παρόλο που οι θεσµοί θα προχωρήσουν σε σχετική σύσταση ως είθισται µετά το τέλος της
αξιολόγησης.
Η Ελλάδα θέλει να βάλει ένα τέλος στο αδιέξοδο µε τους δανειστές, µέσω ενός «έντιµου συµβιβασµού»,
υποστήριξε, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενόψει του νέου
γύρου διαπραγµατεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Με δηλώσεις του στο Reuters ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι αναµένει µία συµφωνία, η οποία θα
συνεπάγεται την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έως την άνοιξη του 2017, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βγει δοκιµαστικά στις αγορές εντός του
ίδιου έτους.
«Η ελληνική έκφραση είναι να “βάλουµε νερό στο κρασί µας”. Δεν είναι έκφραση που µου αρέσει γιατί δεν
θα ήθελα το κρασί µου νερωµένο, αλλά ξέρετε τι εννοώ, να φτάσουµε σε έναν έντιµο συµβιβασµό»,
δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συµφωνίας, εκτίµησε ο ίδιος, µπορούν να απειλήσουν την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και µπορεί να δώσει επιπλέον βάση στην άποψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται
σε αναντιστοιχία µε τους πολίτες της.
«Δεν µπορώ να δω τη λογική του να επιστρέψουµε πίσω στην αβεβαιότητα και την καθυστέρηση», τόνισε ο
κ. Τσακαλώτος.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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[Το Βήµα]: Τσίπρας σε ξένους επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest
In Greece Forum”
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα”. “Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική
αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Το ΔΝΤ κατέρχεται «αγριεµένο» στις διαπραγµατεύσεις

Την αισιοδοξία πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε από το βήµα του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης. Πάντως, αµετακίνητη στις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων
και το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα εµφανίζεται σύµφωνα µε πληροφορίες η Ντέλια
Βελκουλέσκου.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση
µε τη θέση πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο
ελληνικό πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Γκαµπριέλε Τζούντιτσε µιλώντας στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum εµφανίσθηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν
συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα
µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
Μιλώντας στο συνέδριο το στέλεχος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας Ρολφ Στράους τόνισε
πως εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060.
Ο ίδιος δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των επιτοκίων,
µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου, εξέλιξη η οποία
σύµφωνα µε τον ESM θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ΕΜΣ θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τέλος, το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση
προστίµων επί των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
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[Η Ναυτεµπορική]: Θ. Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου
για τις διαρθρωτικές αλλαγές
Ο κ. Φέσσας (φωτ. αρχείου) τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
καθώς και τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα
πολιτικής.
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το 18ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward – Investing for Growth»,
ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ µεταξύ άλλων σηµείωσε πως σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο
πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα:
Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις
εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες
προοπτικές.
Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα,
µεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη
ναυτιλία υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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ΣΕΒ: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές
«Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση
της φορολογητέας ύλης»
Την ανάγκη να ξεπεράσουµε σαν χώρα τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ,
Θεόδωρος Φέσσας.
Μιλώντας στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link µε τίτλο «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, σήµερα Δευτέρα (12/12), ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε
θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth».
Επί αυτού, τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.
Ειδικότερα, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
• Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
• Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
• Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
• Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)».
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της φορολογητέας
ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα,
ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε:
«Ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά
δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι
καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις».
www.bankingnews.gr
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Παπαδηµητρίου - Χαρίτσης από Νέα Υόρκη: Ποιες οι στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη

Ως κεντρικοί οµιλητές συµµετείχαν σήµαρα ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη από όπου και εξέφρασαν την πεποίθηση τους για την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, παρουσίασαν τα τελυταία θετικά στοιχεία και περιέγραψαν τις στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδύσεων στη χώρα. Συγκεκριµένα:
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη –
Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της

http://www.sofokleousin.gr/
Publication date: 12/12/2016 19:54
Alexa ranking (Greece): 1116
http://www.sofokleousin.gr/archives/328128.html

χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Οικονοµία
Το 18ο ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε σήµερα τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: REAL NEWS
12/12 16:56
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Θ. Φέσσας: Να αποφευχθεί νέος κύκλος οικονοµικής και πολιτικής
αβεβαιότητας
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in Greece Forum»
που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος
και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth».
Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
-Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
-Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
-Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
-Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα,
ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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Παπαδηµητρίου: Οι στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις.
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε
θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική» , επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό
πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα
δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις
σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα. Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια
βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό
επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει
η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη
ώθηση στην ανάπτυξη. Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι
οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως
και στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας
αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η
Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική
πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες
υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν
«επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον
αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη
φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές. Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο
κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για
επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι
πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να
µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το
ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης
εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό
περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση
δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του
νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το
Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό
Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά
κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση
καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του
πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα
από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη
συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας,
την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας. «Ο κύριος στόχος µας
είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε σαφείς και σταθερούς
κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηµατοδότησης»,
τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση για διάλογο, ο
οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Θ. Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου για τις διαρθρωτικές
αλλαγές
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το
18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth»,
ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ µεταξύ άλλων σηµείωσε πως σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο
πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα:
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής ο κ.
Φέσσας επισηµαίνει ότι µετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου η Ελλάδα έχει
ανάγκη να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι
αφορά την είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία.
Πρόσθεσε πως ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της
φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.
Σύµφωνα µε τον κ. Φέσσα, αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή υπογράµµισε ότι ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής
αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις
επιχειρήσεις.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους στις µεταρρυθµίσεις
Η Ελλάδα πρέπει να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των δανειστών, τόνισε ο Θ. Φέσσας. Εµφαση να δοθεί στη
µείωση της παραοικονοµίας. Να αποφύγουµε ένα νέο κύκλο πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας.
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in Greece Forum»
που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος
και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth». Ο κ. Φέσσας
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής: Σε ό,τι αφορά
τις επενδυτικές ευκαιρίες «Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των
ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα: -Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που
παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο
αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν
αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές. -Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και
εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια,
αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.). -Έναν
προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. -Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία
(χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή
αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)» Για τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και την αποµείωση του χρέους «Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup
της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και
δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους
στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της φορολογητέας
ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο
µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να
καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο
ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018». Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την
παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που
εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία
να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις».
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Θ. Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου για τις διαρθρωτικές
αλλαγές
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το 18ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη....
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Θ. Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου για τις διαρθρωτικές
αλλαγές

0
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Facebook
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
Twitter
απελευθερώνουν την οικονοµία» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά το 18ο Google
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» LinkedIn
που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward – Investing for
Growth», ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ µεταξύ άλλων σηµείωσε πως σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο
πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα:
Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις
εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες
προοπτικές.
Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία
υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και
φυσικές υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους
κατοίκους της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής ο κ.
Φέσσας επισηµαίνει ότι µετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου η Ελλάδα έχει
ανάγκη να εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε
ό,τι αφορά την είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία.
Πρόσθεσε πως ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της
φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές
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φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές
επενδύσεις.
Σύµφωνα µε τον κ. Φέσσα, αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή υπογράµµισε ότι ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής
αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις
επιχειρήσεις.
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Κάλεσµα Τσίπρα σε Αµερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγιεννιέται
Κάλεσµα σε επιχειρηµατίες προκειµένου να επενδύσουν στην Ελλάδα απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στον
χαιρετισµό του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest In Greece Forum.
Στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο πρωθυπουργός τόνισε τα εξής:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς. Έχει περάσει σχεδόν
ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθειά µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το
µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018. Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη
συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς. Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ»
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε επιχειρηµατίες, προκειµένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού: Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε
εσάς.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
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Χαρίτσης: Σε φάση ανάκαµψης η ελληνική οικονοµία
Το 18ο ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε σήµερα τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον επιχειρηµατικό, τραπεζικό και πολιτικό κόσµο.
Το συνέδριο χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ οµιλία πραγµατοποίησε και ο
αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του:
«Μετά από µια µακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονοµία εισέρχεται πια σε φάση ανάκαµψης. Οι
µακροοικονοµικές προοπτικές, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
δηµόσιου χρέους, είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία. Ο στόχος για την ελληνική
οικονοµία είναι να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα υπαρκτά συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: το υψηλά καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση. Οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση εκείνου του οικονοµικού περιβάλλοντος
που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη
δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Από τη µια, διασφαλίζουµε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που
µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου
Αναπτυξιακού Νόµου, τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθούµε σε συνεργασία µε διεθνείς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει η καινοτόµος πλατφόρµα του Ταµείου
Συµµετοχών. Από την άλλη, µεταρρυθµίζουµε το θεσµικό πλαίσιο, µειώνοντας τη γραφειοκρατία,
απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια. H συζήτηση µε
την επενδυτική κοινότητα γίνεται πλέον σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια».
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Νέα Υόρκη
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο…

ΠΗΓΗ: @ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Για να δείτε την αρχική ανάρτηση κάντε κλικ εδώ
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Χαρίτσης: Σε φάση ανάκαµψης η ελληνική οικονοµία
Written by Palmos
Το 18ο ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε σήµερα τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον επιχειρηµατικό, τραπεζικό και πολιτικό κόσµο.
Το συνέδριο χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ οµιλία πραγµατοποίησε και ο
αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ.
Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του:
«Μετά από µια µακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονοµία εισέρχεται πια σε φάση ανάκαµψης. Οι
µακροοικονοµικές προοπτικές, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
δηµόσιου χρέους, είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία. Ο στόχος για την ελληνική
οικονοµία είναι να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα υπαρκτά συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: το υψηλά καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση. Οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση εκείνου του οικονοµικού περιβάλλοντος
που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη
δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Από τη µια, διασφαλίζουµε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που
µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου
Αναπτυξιακού Νόµου, τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθούµε σε συνεργασία µε διεθνείς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει η καινοτόµος πλατφόρµα του Ταµείου
Συµµετοχών. Από την άλλη, µεταρρυθµίζουµε το θεσµικό πλαίσιο, µειώνοντας τη γραφειοκρατία,
απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια. H συζήτηση µε
την επενδυτική κοινότητα γίνεται πλέον σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια».
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Δ. Παπαδηµητρίου: Στρατηγική προτεραιότητα η προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων
Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα κλείσει το έτος με θετικό πρόσημο εξέφρασεο

υπουργός

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου κατά την εναρκτήρια ομιλία
του με θέμα "Investing for Growth, Vision and Strategy" στο 18o Ετήσιο Capital Link Invest in Greece in
Forum που πραγµατοποιείται σήµερα στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παπαδημητρίου επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και
εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά
1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές
προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του
χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή
που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον
µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες υποδομές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν "επενδυτικές ευκαιρίες" για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις µεταφορές.
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[Capital]: Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές
Πρόσκληση σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του προς το 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναλυτικά, το µήνυµα του κ. Τσίπρα:
“Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές
Πρόσκληση σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμά του προς το 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναλυτικά, το µήνυµα του κ. Τσίπρα:
"Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυμάμαι μάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια μας να ανατάξουμε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί μέσα το 2016, η οικονομία μας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναμική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δημοσιονομικούς στόχους και εφάρμοσε μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών μας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου την εφαρμογή των
βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία του περασμένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Χαιρετισµός Τσίπρα στο Capital Link: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Επιλέξτε να
είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
«Όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς
ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018», σηµείωσε ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του

Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε
επιχειρηµατίες, προκειµένου να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ».
www.bankingnews.gr
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Νέα Υόρκη
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο......
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
© Provided by έθνος.gr
'Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή', τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο 'Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum', που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Ν. Υόρκη
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε επιχειρηµατίες, προκειµένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Το µήνυµα του πρωθυπουργού: "Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι µεγάλη µου
χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που
είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Θυµάµαι µάλιστα ότι
σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα. Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί
µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Τώρα...
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Κάλεσµα Τσίπρα σε αµερικανούς επενδυτές
Η οµιλία του Πρωθυπουργού στο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε επιχειρηµατίες, προκειµένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Το µήνυµα του πρωθυπουργού: «Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι µεγάλη µου
χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που
είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Θυµάµαι µάλιστα ότι
σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα. Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί
µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Τώρα, όλοι οι επίσηµοι
θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017. Εποµένως ανανεώνω και φέτος την
πρόσκληση µου προς εσάς. Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ»
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Νέα Υόρκη
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε
επιχειρηµατίες, προκειµένου να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ο πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία δεν έχει καταφέρει να ανακάµψει και ο λαός
στενάζει από τις σκληρές µνηµονιακές που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, απευθύνει κάλεσµα
για επενδύσεις στη χώρα µας, υποστηρίζοντας πως “η Ελλάδα ανακάµπτει”.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας
παρουσιάσω τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7%
το 2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ»
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Ν. Υόρκη
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε επιχειρηµατίες, προκειµένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ»
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Νέα Υόρκη
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε
επιχειρηµατίες, προκειµένου να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ο πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία δεν έχει καταφέρει να ανακάµψει και ο λαός
στενάζει από τις σκληρές µνηµονιακές που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, απευθύνει κάλεσµα
για επενδύσεις στη χώρα µας, υποστηρίζοντας πως "η Ελλάδα ανακάµπτει".
Το µήνυµα του πρωθυπουργού:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας
παρουσιάσω τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7%
το 2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ»
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Το ΔΝΤ κατέρχεται «αγριεµένο» στις διαπραγµατεύσεις
Newsroom , CNN Greece
Την αισιοδοξία πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε µέσω ηχογραφηµένου µηνύµατος στο πλαίσιο του 18ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης. Πάντως, αµετακίνητη στις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των
πρωτογενών πλεονασµάτων και το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα εµφανίζεται
σύµφωνα µε πληροφορίες η Ντέλια Βελκουλέσκου.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση
µε τη θέση πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο
ελληνικό πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Γκαµπριέλε Τζούντιτσε µιλώντας στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum εµφανίσθηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν
συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα
µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
Μιλώντας στο συνέδριο το στέλεχος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας Ρολφ Στράους τόνισε
πως εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060.
Ο ίδιος δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των επιτοκίων,
µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου, εξέλιξη η οποία
σύµφωνα µε τον ESM θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ΕΜΣ θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τέλος, το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση
προστίµων επί των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
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Νέο κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές από την Ν. Υόρκη
Η οµιλία του Πρωθυπουργού στο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Δηµοσίευση | 12 Δεκεµβρίου 2016
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε επιχειρηµατίες, προκειµένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε εσάς.
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω
τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018.
Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς.
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται!
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης.
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
Σας ευχαριστώ πολύ»
Gabriel Garcia Marquez, 1927-2014, Κολοµβιανός συγγραφέας
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Αµετακίνητο το ΔΝΤ στη σκληρή στάση
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Την αισιοδοξία πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε από το βήµα του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης. Πάντως, oύτε βήµα πίσω από τις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των πρωτογενών
πλεονασµάτων και το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα δεν αναµένεται να κάνει η Delia
Velculescu.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση
µε τη θέση πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο
ελληνικό πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Σε διαφορετικό ύφος ήταν ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Gabriele Giudice ο οποίος µιλώντας στο 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης εµφανίστηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα
µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
«Εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060», δήλωσε το µέλος του ESM Rolf
Strauch από το βήµα του συνεδρίου του της Capital Link.
Ο Strauch δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των
επιτοκίων, µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου,
εξέλιξη η οποία - σύµφωνα µε τον ESM - θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις των
επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ESM θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση προστίµων επί
των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και στα «κόκκινα» δάνεια το βλέµµα
των ξένων funds

Από τον ΗΛΙΑ ΜΠΕΛΛΟ. Από το Λονδίνο ξεκίνησε η τελευταία προσπάθεια των
τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών και ορισµένων µεγάλων ελληνικών
εισηγµένων να αναζωογονήσουν το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να
προσελκύσουν κεφάλαια.
Η αµερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs διοργάνωσε την Παρασκευή στη
βρετανική πρωτεύουσα «Greek Equity Conference» µε τη συµµετοχή δεκάδων ξένων
επενδυτικών κεφαλαίων, asset managers και hedge funds στην πλειοψηφία τους. Οι
ελληνικές τράπεζες και οι άλλες εισηγµένες, όπως ο ΟΤΕ, η Motor Oil, η Aegean Airlines,
ο όµιλος Μυτιληναίου, τα ΕΛΠΕ και η Folli Follie, πραγµατοποίησαν παρουσιάσεις ενώ
στελέχη τους είχαν και σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων µε τους ξένους διαχειριστές
κεφαλαίων.
Στο ρόστερ των επενδυτικών κεφαλαίων που συµµετείχαν περιλαµβάνονται γνώριµα
ονόµατα στην ελληνική κεφαλαιαγορά και στις τράπεζες µεταξύ των οποίων της
Paulson & Co., συµφερόντων του John Paulson (µε µεγάλες θέσεις σε ΕΥΔΑΠ, Πειραιώς
και Alpha Bank), της BlackRock και της Fidelity (µε θέσεις σε ΟΠΑΠ, Folli κ.α.), της Oaktree
Capital όπως και των D. E. Shaw & Co και BlueMountain Capital Management. Σηµαντικό
µέρος των ερωτήσεων εκτιµάται ότι θα επικεντρωθεί στην πολιτική κατάσταση και
προοπτική στην Ελλάδα αλλά και στην πρόοδο της διαχείρισης των «κόκκινων»
δανείων από τις τράπεζες.
Το ελληνικό roadshow στο εξωτερικό δεν ολοκληρώθηκε όµως στο Λονδίνο. Αύριο
Κυριακή τα περισσότερα από τα τραπεζικά και επιχειρηµατικά στελέχη που βρέθηκαν
στη Βρετανία θα πάρουν το αεροπλάνο για τη Νέα Υόρκη. Αφορµή το 18ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum, που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
New York Stock Exchange.
Ενα δείπνο µε ενδιαφέρον
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, και το δείπνο που θα παραθέσει στον (εκ
των βασικών µετόχων τόσο της Eurobank όσο και της Τράπεζας Κύπρου και φερόµενο
ως επόµενο υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ) Γουίλµπουρ Ρος η Capital Link του Νικόλα
Μπορνόζη το βράδυ της Δευτέρας στο The New York Yacht Club.
Τις ελληνικές τράπεζες θα εκπροσωπήσουν ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης την Εθνική, ο
Νικόλαος Καραµούζης τη Eurobank, ο Σπύρος Παπασπύρου την Πειραιώς και ο
Θεόδωρος Αθανασόπουλος την Alpha Bank. Από πλευράς ξένων επενδυτών παρόντες
θα είναι, µεταξύ άλλων, οι Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit
Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Apollo Management International, BlackRock, Fortress,
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York Capital, Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Αξίζει να σηµειωθεί και η «συνάντηση οικονοµικού ενδιαφέροντος µε τη συµµετοχή
Ελλήνων κυβερνητικών» που θα γίνει σε οµάδα ξένων θεσµικών επενδυτών. Οι
υπουργοί που θα λάβουν µέρος σε αυτές τις συναντήσεις είναι οι Γιώργος Σταθάκης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Ελενα Κουντουρά και Αλέξης Χαρίτσης.
Πηγή :kathimerini.gr
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Οµιλητής στο Capital Link ο Σταθάκης
Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του Capital Link Invest in Greece Forum, που διοργανώνεται στη
Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS), θα είναι σήµερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.
Ο κ. Σταθάκης θα αναπτύξει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας στη
χώρα µας και το βράδυ θα συµµετάσχει στο δείπνο προς τιµήν του Wilbur L. Ross, που πρόσφατα
επιλέχτηκε από τον Αµερικανό νέο πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.

Ο κ. Ross είναι εκ των µεγαλύτερων µετόχων της Eurobank. Ο Ελληνας υπουργός θα έχει επίσης σειρά
επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς επενδυτές. Τις προηγούµενες ηµέρες είχε
αντίστοιχες επαφές σε Ρώµη, Βρυξέλλες και Ιερουσαλήµ, µε στόχο να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η
Ελλάδα να µετεξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής. Αύριο Τρίτη ο κ. Σταθάκης θα κηρύξει την
έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
Στη Νέα Υόρκη έχουν µεταβεί για το συνέδριο του Capital Link και οι υπουργοί Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας
Αλέξανδρος Χαρίτσης.
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Ο ι αυξήσεις στις συντάξεις και στους µισθούς, και επί ευηµερίας και επί χρεοκοπίας, χαρακτηρίζονται
«ψίχουλα», που ισοδυναµούν µε «ένα κουλούρι την ηµέρα»
Τι αποκαλύπτουν τρία από τα ευρήµατα µιας πρόσφατης έρευνας
Να πάρουµε πίσω τη χώρα µας, όλη. Τόσο απλό, τόσο δύσκολο και τόσο αναγκαίο εθνικά
Εκτός από τον πασίγνωστο κεκλιµένο πύργο της Πίζας, υπάρχει µια άλλη... PISA, που έγειρε κι έπεσε στα
κεφάλια µας προσφάτως
Ο πρωθυπουργός, ως άλλος σεΐχης, εσχάτως επανακάµψας εκ του ισλαµικού Κατάρ (απλή συνήχηση της
«κατάρας»), φρόντισε να τα µοιράσει υπό µορφή χριστουγεννιάτικου µποναµά (του ραµαζανιού) σε όλους
εκείνους που προηγουµένως είχε γδάρει και αποµυζήσει.
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Energy Min Stathakis visits New York to present investment opportunities in energy sector
Εnergy and Environment Minister Giorgos Stathakis is visiting New York to present investment opportunities in the
energy sector during the "Capital Link Invest in Greece Forum."
Stathakis was in a 10-day tour in Rome, Brussels and Jerusalem and now is in New York.
The aim of these international contacts is to create the conditions so that Greece can become an energy hub in the
region, while attracting investments in environmental and energy infrastructure.
"Greece is at the crossroads of two energy corridors," Stathakis explained to the Athens-Macedonian News Agency
(ANA). "One runs in the East Mediterranean and the second one runs through Southeast Europe. Greece is at the
centre of both of them and so there are the conditions to become an energy hub, which will help the security of supply
to Europe through the diversification of energy supply routes. This is what we are working on."
During the contacts of the previous days there was strong interest in the construction of a gas pipeline running
through the Eastern Mediterranean, providing a direct export path from the Eastern Mediterranean to Europe
(EastMed). We are already making use of community financial tool Connecting Europe Facility (CEF), and studies
confirm that this project is technically feasible and commercially viable. Greece, Italy, Israel and Cyprus agreed to set
up a working group to monitor the progress of the project and to identify common means of support.
Ιn addition to the infrastructure projects aiming at rendering Greece an energy hub, significant investment
opportunities exist in the deregulation of the electricity market. "As we come closer to the year 2020, the process of
the deregulation of the energy market is concluded, with PPC maintaining the main role while creating opportunities for
the operation of new companies," Stathakis said.
Moreover, there are significant investment opportunities on innovative ideas and technologies that save energy and
put emphasis on renewable sources," he added.
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Energy Min Stathakis visits New York to present investment opportunities in energy sector
Εnergy and Environment Minister Giorgos Stathakis is visiting New York to present investment opportunities in the
energy sector during the "Capital Link Invest in Greece Forum."
Stathakis was in a 10-day tour in Rome, Brussels and Jerusalem and now is in New York.
The aim of these international contacts is to create the conditions so that Greece can become an energy hub in the
region, while attracting investments in environmental and energy infrastructure.
"Greece is at the crossroads of two energy corridors," Stathakis explained to the Athens-Macedonian News Agency
(ANA). "One runs in the East Mediterranean and the second one runs through Southeast Europe. Greece is at the
centre of both of them and so there are the conditions to become an energy hub, which will help the security of supply
to Europe through the diversification of energy supply routes. This is what we are working on."
During the contacts of the previous days there was strong interest in the construction of a gas pipeline running
through the Eastern Mediterranean, providing a direct export path from the Eastern Mediterranean to Europe
(EastMed). We are already making use of community financial tool Connecting Europe Facility (CEF), and studies
confirm that this project is technically feasible and commercially viable. Greece, Italy, Israel and Cyprus agreed to set
up a working group to monitor the progress of the project and to identify common means of support.
Ιn addition to the infrastructure projects aiming at rendering Greece an energy hub, significant investment
opportunities exist in the deregulation of the electricity market. "As we come closer to the year 2020, the process of
the deregulation of the energy market is concluded, with PPC maintaining the main role while creating opportunities for
the operation of new companies," Stathakis said.
Moreover, there are significant investment opportunities on innovative ideas and technologies that save energy and
put emphasis on renewable sources," he added.
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Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την
ελληνική οικονοµία
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, ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και
επενδυτικού κόσµου […]
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Οι ευκαιρίες στην Ελλάδα στο «µικροσκόπιο» των Αµερικανών επενδυτών Forum στη Νέα Υόρκη
18ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECEΟι επενδυτικές, οικονοµικές και επιχειρηµατικές προοπτικές
της Ελλάδας θα παρουσιαστούν στο 18ο ετήσιο Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Κατηγορία: Οικονοµία
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Σταθάκης: Επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια
Σειρά σηµαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθµίζουν
τη θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Σε
µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής
αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται έντονη
διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το
προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες και την
Ιερουσαλήµ, ενώ τώρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Σειρά
σηµαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθµίζουν τη
θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Σε
µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής
αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται έντονη
διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες και την
Ιερουσαλήµ, ενώ τώρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές. Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η
Ελλάδα να µετεξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις
σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης.
«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο
αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην
ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης, µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού
της.Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε». «Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών
διαδρόµων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης. «Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος
διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να
εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης, µέσω της
διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού της.Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Οι αγωγοί

Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και Κύπρος
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του. Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα
επόµενα βήµατα. Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη
ξεκινήσει, καθώς και στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη
Βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια. Το ελληνικό τµήµα του έργου
αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα
Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής.
Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθµού υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της
Ρεβυθούσας. Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή
αγωγού αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και Κύπρος
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του. Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα
επόµενα βήµατα. Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη
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ξεκινήσει, καθώς και στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη
Βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια. Το ελληνικό τµήµα του έργου
αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα
Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής.
Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθµού υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της
Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος

Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων. «Καθώς πλησιάζουµε
στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον κοµβικό της ρόλο και
ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών» επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο,
που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την
ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.

Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που
θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση». «Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για
τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα
να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή
επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα. Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς,
στη βάση «ευέλικτων» και «έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί
και η ποιότητα εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται
διαρκώς. Το σκηνικό θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ
περίπου 20 ετών. Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε
υποδοµές, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο
ζωής και της οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια
να περάσει στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά
τις προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
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Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη
θέση του υπουργού Εµπορίου. Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει
την ευκαιρία να παρουσιάσει ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων
κυβερνητικών στελεχών. Τη Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital
Link Invest in Greece Forum", που διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
(Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ
της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε από τον
νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε
εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των
εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Οι ευκαιρίες στην Ελλάδα στο «µικροσκόπιο» των Αµερικανών επενδυτών Forum στη Νέα Υόρκη
Οι επενδυτικές, οικονοµικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας θα παρουσιαστούν στο 18ο
ετήσιο Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο συµµετέχουν µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των

Θεσµών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο
αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ.
Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος
χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει σήµερα µε θέµα «Επενδύοντας για την
Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα εκδήλωσης µε θέµα
«Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και υπουργός Εµπορίου στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στο συνέδριο µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών, ενώ 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.
Share
Πηγή:www.iefimerida.gr | Tο διαβάσαµε εδώ
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[Capital]: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για Ελλάδα και επενδύσεις
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα, όπου η ελληνική κυβέρνηση θα
επιχειρήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των Αµερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας
το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία, καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές
προοπτικές της Ελλάδας.
Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συµµετέχουν µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις,
διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός
Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ.
Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα
υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.
Στο συνέδριο µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών, ενώ 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 πώς οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήµερα την
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετέχουν κορυφαίοι επενδυτές µε σηµαντική ήδη
παρουσία στην Ελλάδα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η παρουσία του Wilbur Ross, του δισεκατοµµυριούχου επενδυτή, τον
οποίο ο Donald Trump επέλεξε για υπουργό εµπορίου της κυβέρνησής του, ενώ στο δείπνο που θα παρατεθεί
το βράδυ, θα του απονεµηθεί το “2016 Hellenic Capital Link Leadership Award”, για τη συµβολή του στην
προβολή της Ελλάδος.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Οι ευκαιρίες στην Ελλάδα στο «µικροσκόπιο» των Αµερικανών επενδυτών Forum στη Νέα Υόρκη
Οι επενδυτικές, οικονοµικές και επιχειρηµατικές προοπτικές της Ελλάδας θα παρουσιαστούν στο 18ο
ετήσιο Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο συµµετέχουν µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών,
αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και
η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη
Τσίπρα.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει σήµερα µε θέµα «Επενδύοντας για την
Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα εκδήλωσης µε θέµα
«Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει µια ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες
προσβάσεις στο περιβάλλον του νέου Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραµπ µε δεδοµένο ότι µεταξύ των
προσκεκληµένων –σε ρόλο τιµώµενου προσώπου– θα είναι ο Ουίλµπουρ Ρος, ανώτερος οικονοµικός
σύµβουλος του νέου προέδρου και υπουργός Εµπορίου στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ένας σηµαντικός αριθµός παραγόντων της αµερικανικής οικονοµικής και
επενδυτικής κοινότητας. Από την πλευρά του επενδυτικού τραπεζικού τοµέα θα εκπροσωπηθούν οι
Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Credit Suisse και Bank of America Merrill Lynch.
Στο Metropolitan Club θα βρεθούν επίσης παράγοντες ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που είτε εµπλέκονται
σε επενδύσεις στην Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Ετσι θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment
Group, η York Capital, η Oaktree Capital και η WL Ross & Co.
Στο συνέδριο µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών, ενώ 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.
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Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για Ελλάδα και επενδύσεις
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα, όπου η ελληνική κυβέρνηση θα
επιχειρήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των Αµερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας
το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία, καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές
προοπτικές της Ελλάδας.
Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συµµετέχουν µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις,
διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός
Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ.
Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα
υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.
Στο συνέδριο µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών, ενώ 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 πώς οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήµερα την
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετέχουν κορυφαίοι επενδυτές µε σηµαντική ήδη
παρουσία στην Ελλάδα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η παρουσία του Wilbur Ross, του δισεκατοµµυριούχου επενδυτή, τον
οποίο ο Donald Trump επέλεξε για υπουργό εµπορίου της κυβέρνησής του, ενώ στο δείπνο που θα παρατεθεί
το βράδυ, θα του απονεµηθεί το «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award», για τη συµβολή του στην
προβολή της Ελλάδος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο περσινό συνέδριο, ο Ross είχε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την
πλήρη και ταχεία εφαρµογή του µνηµονίου, θέτοντας αυτόν τον παράγοντα ως κλειδί, προκειµένου να
εισρεύσουν σηµαντικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
Εκτός από τον Ross, στο συνέδριο θα βρεθούν ο William Charles Vrattos της York Capital, ο John Calamos της
Calamos Investments, ο George Logothetis της The Libra Group, καθώς και επτά µεγάλες διεθνείς τράπεζες –
Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS.
Παράλληλα, σηµαντική παρουσία θα έχουν και τα funds που συµµετέχουν στη διαχείριση των NPLs των
ελληνικών τραπεζών, όπως η WL Ross & Co, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress
Investment Group, η York Capital και η Oaktree Capital.
capital.gr
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Επενδυτικό forum στη Νέα Υόρκη µε "µενού" Ελλάδα
Ένα άκρως ενδιαφέρον Forum όπου θα είναι επικεντρωµένο στις επενδύσεις στην Ελλάδα ξεκινάει σήµερα
12 Δεκεµβρίου του 2016 υπό την αιγίδα της Capital Link. Στο Forum που θα πραγµατοποιηθεί στην Νέα Υόρκη
θα συµµετέχουν κορυφαίοι παράγοντες των θεσµών, της ελληνικής κυβέρνησης, έλληνες τραπεζίτες,
διεθνής επενδυτές µε θέµα προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συµµετέχουν µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις,
διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός
Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ.
Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα
υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.

Στο συνέδριο µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών, ενώ 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.

Από τον τοµέα των τραπεζών θα παραβρεθούν και θα µιλήσουν ο Νίκος Καραµούζης της EUROBANK και ο
Φραγκιαδάκης της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η παρουσία του Wilbur Ross, του δισεκατοµµυριούχου επενδυτή, τον
οποίο ο Donald Trump επέλεξε για υπουργό εµπορίου της κυβέρνησής του, ενώ στο δείπνο που θα παρατεθεί
το βράδυ, θα του απονεµηθεί το "2016 Hellenic Capital Link Leadership Award", για τη συµβολή του στην
προβολή της Ελλάδος. Εκτός από τον Ross, στο συνέδριο θα βρεθούν ο William Charles Vrattos της York
Capital, ο John Calamos της Calamos Investments, ο George Logothetis της The Libra Group, καθώς και επτά
µεγάλες διεθνείς τράπεζες - Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, UBS.

Παράλληλα, σηµαντική παρουσία θα έχουν και τα funds που συµµετέχουν στη διαχείριση των NPLs των
ελληνικών τραπεζών, όπως η WL Ross & Co, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress
Investment Group, η York Capital και η Oaktree Capital.
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Capital Link : Κλεισµένα ήδη 150 one to one µε επενδυτές - Το βράδυ το δείπνο
προς τιµήν του Wilbur Ross στη ΝΥ
18ο 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, ανοιγει αύριο στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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 :
(τα νουµερα αφορουν το αυριανό συνέδριο)
·
85 υψηλού επιπεδου οµιλητές θα απευθυνθούν σε
·
1300 ατοµα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
·
150 κατ ιδίαν συναντήσεις ειναι κλεισµένες και επιβεβαιωµένες για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
·
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για τους Υπουργούς µε ξένα funds που
ενδιαφερονται για την Ελλαδα
·
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό µπορεί να έλθει σε ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων – µεσηµεριανού γεύµατος, επισήµου δείπνου µε Οµιλητή τον κ. W. Ross νέο Υπουργό Εµπορίου
της Αµερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
www.bankingnews.gr
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Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την
ελληνική οικονοµία

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, ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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:
·
85 υψηλού επιπεδου οµιλητές θα απευθυνθούν σε
·
1300 ατοµα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
·
150 κατ ιδίαν συναντήσεις ειναι κλεισµένες και επιβεβαιωµένες για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
·
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για τους Υπουργούς µε ξένα funds που
ενδιαφερονται για την Ελλαδα
·
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό µπορεί να έλθει σε ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων – µεσηµεριανού γεύµατος, επισήµου δείπνου µε Οµιλητή τον κ. W. Ross νέο Υπουργό Εµπορίου
της Αµερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» έχουν µεταβεί ο υπουργός
Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης και η υπουργός
Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
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Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα, όπου η
ελληνική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια
των Αµερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα για την
οικονοµία, καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές
της Ελλάδας.
Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συµµετέχουν
µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών, αλλά
και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο
αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης, ο
υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Επίσης,
θα υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.
Στο συνέδριο µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι των
τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ενώ 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 πώς οι ξένοι επενδυτές
βλέπουν σήµερα την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετέχουν
κορυφαίοι επενδυτές µε σηµαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η παρουσία του Wilbur Ross, του
δισεκατοµµυριούχου επενδυτή, τον οποίο ο Donald Trump επέλεξε για υπουργό εµπορίου
της κυβέρνησής του, ενώ στο δείπνο που θα παρατεθεί το βράδυ, θα του απονεµηθεί
το "2016 Hellenic Capital Link Leadership Award", για τη συµβολή του στην προβολή της
Ελλάδος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο περσινό συνέδριο, ο Ross είχε ζητήσει από την
ελληνική κυβέρνηση την πλήρη και ταχεία εφαρµογή του µνηµονίου, θέτοντας αυτόν
τον παράγοντα ως κλειδί, προκειµένου να εισρεύσουν σηµαντικές ξένες επενδύσεις
στην Ελλάδα.
Εκτός από τον Ross, στο συνέδριο θα βρεθούν ο William Charles Vrattos της York Capital,
ο John Calamos της Calamos Investments, ο George Logothetis της The Libra Group, καθώς
και επτά µεγάλες διεθνείς τράπεζες - Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, BNP
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS.
Παράλληλα, σηµαντική παρουσία θα έχουν και τα funds που συµµετέχουν στη
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διαχείριση των NPLs των ελληνικών τραπεζών, όπως η WL Ross & Co, η Apollo
Management International, η BlackRock, η Fortress Investment Group, η York Capital και η
Oaktree Capital.
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Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για Ελλάδα και επενδύσεις
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στρέφονται σήµερα τα βλέµµατα, όπου η ελληνική κυβέρνηση θα
επιχειρήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των Αµερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας
το κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία, καθώς και τις οικονοµικές, επενδυτικές και επιχειρηµατικές
προοπτικές της Ελλάδας. Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συµµετέχουν µεγάλοι
επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της
κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ.
υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα. Στο συνέδριο
µετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες, καθώς και εκπρόσωποι...
Capital.gr
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Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την
ελληνική οικονοµία

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, ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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:
·
85 υψηλού επιπεδου οµιλητές θα απευθυνθούν σε
·
1300 ατοµα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
·
150 κατ ιδίαν συναντήσεις ειναι κλεισµένες και επιβεβαιωµένες για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
·
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για τους Υπουργούς µε ξένα funds που
ενδιαφερονται για την Ελλαδα
·
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό µπορεί να έλθει σε ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων – µεσηµεριανού γεύµατος, επισήµου δείπνου µε Οµιλητή τον κ. W. Ross νέο Υπουργό Εµπορίου
της Αµερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» έχουν µεταβεί ο υπουργός
Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης και η υπουργός
Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά.
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα, ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου 2016, µε
θέµα «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήµα
εκδήλωσης µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην
Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=372111
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Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για Ελλάδα και επενδύσεις
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, όπου η ελληνική κυβέρνηση θα
επιχειρήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των Αμερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας
το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία, καθώς και τις οικονομικές, επενδυτικές και επιχειρηματικές
προοπτικές της Ελλάδας.
Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συμμετέχουν μεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις,
διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσμών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός
Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών Γ.
Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα
υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.
Στο συνέδριο μετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, ενώ 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 πώς οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήμερα την
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, πάνελ στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι επενδυτές με σημαντική ήδη
παρουσία στην Ελλάδα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Wilbur Ross, του δισεκατομμυριούχου επενδυτή, τον
οποίο ο Donald Trump επέλεξε για υπουργό εµπορίου της κυβέρνησής του, ενώ στο δείπνο που θα παρατεθεί
το βράδυ, θα του απονεμηθεί το "2016 Hellenic Capital Link Leadership Award", για τη συμβολή του στην
προβολή της Ελλάδος.
Αξίζει να σημειώσουμε πως στο περσινό συνέδριο, ο Ross είχε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την
πλήρη και ταχεία εφαρμογή του μνημονίου, θέτοντας αυτόν τον παράγοντα ως κλειδί, προκειμένου να
εισρεύσουν σηµαντικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
Εκτός από τον Ross, στο συνέδριο θα βρεθούν ο William Charles Vrattos της York Capital, ο John Calamos της
Calamos Investments, ο George Logothetis της The Libra Group, καθώς και επτά μεγάλες διεθνείς τράπεζες Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS.
Παράλληλα, σημαντική παρουσία θα έχουν και τα funds που συμμετέχουν στη διαχείριση των NPLs των
ελληνικών τραπεζών, όπως η WL Ross & Co, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress
Investment Group, η York Capital και η Oaktree Capital.
Ελ. Κούρταλη
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Γ.Σταθάκης: Ιδού οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια

Γ.Σταθάκης: Ιδού οι επενδυτικές ευκαιρίες στην
ενέργεια
Σειρά σημαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε μια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούμενο 10ημερο στη Ρώμη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ τώρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να μετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο ενεργειακών διαδρόμων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης.
«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο
αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο, που θα συμβάλει στην
ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, μέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασμού
της.Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούμενων ημερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας μια άμεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηματοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγματοποιήθηκαν μελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριμένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εμπορικά βιώσιμο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και Κύπρος
συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν μέσα κοινής υποστήριξής του. Το προσεχές διάστημα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, με τη συμμετοχή του αρμοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειμένου να εξεταστούν τα
επόμενα βήματα. Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη
ξεκινήσει, καθώς και στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη
Βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια. Το ελληνικό τμήμα του έργου
αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα
Φυσικού Αερίου με το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κομοτηνής.
Σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθμού υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης
αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
Πέραν των έργων υποδομής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, σημαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουμε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, με τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κομβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δημιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισημαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η μετάβαση πρέπει να
συντελεστεί με συντεταγμένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιμούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, με έμφαση στις καινοτόμες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουμε το άλμα, με δίκτυα νέας γενιάς που
θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
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«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθμίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
θυμίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκμεταλλευόμενος τις νέες τεχνολογίες και μετά από σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονομικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριμες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και μεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, μαζί με πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα συμμετέχει
στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσμικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ημέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
http://www.praktoreio-business.gr/
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Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, όπου η ελληνική κυβέρνηση θα
επιχειρήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των Αμερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας
το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία, καθώς και τις οικονομικές, επενδυτικές και επιχειρηματικές
προοπτικές της Ελλάδας.
Ο λόγος για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συμμετέχουν μεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις,
διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσμών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός
Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών Γ.
Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά. Επίσης, θα
υπάρξει µαγνητοσκοπηµένος χαιρετισµός του Αλέξη Τσίπρα.
Στο συνέδριο μετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, ενώ 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 πώς οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήμερα την
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, πάνελ στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι επενδυτές με σημαντική ήδη
παρουσία στην Ελλάδα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Wilbur Ross, του δισεκατομμυριούχου επενδυτή, τον
οποίο ο Donald Trump επέλεξε για υπουργό εµπορίου της κυβέρνησής του, ενώ στο δείπνο που θα παρατεθεί
το βράδυ, θα του απονεμηθεί το "2016 Hellenic Capital Link Leadership Award", για τη συμβολή του στην
προβολή της Ελλάδος.
Αξίζει να σημειώσουμε πως στο περσινό συνέδριο, ο Ross είχε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την
πλήρη και ταχεία εφαρμογή του μνημονίου, θέτοντας αυτόν τον παράγοντα ως κλειδί, προκειμένου να
εισρεύσουν σηµαντικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
Εκτός από τον Ross, στο συνέδριο θα βρεθούν ο William Charles Vrattos της York Capital, ο John Calamos της
Calamos Investments, ο George Logothetis της The Libra Group, καθώς και επτά μεγάλες διεθνείς τράπεζες Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS.
Παράλληλα, σημαντική παρουσία θα έχουν και τα funds που συμμετέχουν στη διαχείριση των NPLs των
ελληνικών τραπεζών, όπως η WL Ross & Co, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress
Investment Group, η York Capital και η Oaktree Capital.
Ελ. Κούρταλη
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Στην Νέα Υόρκη σήµερα το 18ο συνέδριο Capital Link: «Επενδύσεις στην
Ελλάδα»

Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης θα πραγµατοποιηθεί σήµερα το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» µε τη συµµετοχή πολλών υψηλόβαθµων τραπεζιτών, στελεχών επιχειρήσεων και
κυβερνητικών στελεχών από την Ελλάδα, καθώς και ξένων τραπεζιτών και fund managers.
Το συνέδριο διοργανώνεται από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America, MerrillLynch, BNP Paribas, CreditSuisse, DeutscheBank, Goldman
Sachs, UBS)
Θα απευθύνει µήνυµα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ θα συµµετάσχουν οι Γιώργος Σταθάκης,
Αλέξης Χαρίτσης, Γιώργος Χουλιαράκης, Έλενα Κουντουρά και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής.
Στο φόρουµ θα συµµετάσχουν Νίκος Καραµούζης (Eurobank), Λεωνίδας Φραγκιαδάκης (Εθνική),
Eric Tourret (Hellenic Financial Stability Fund), Alex Pretzner (Citi), David Vaillant (BNP Paribas), Julien Petit
(Goldman Sachs) και Στέφανος Παπαπαναγιώτου (UBS AG).
Για τα «κόκκινα» δάνεια θα µιλήσουν οι Θεόδωρος Αθανασόπουλος (Alpha Bank), Κωνσταντίνος Βόσικας
(Εθνική), Σπύρος Παπασπύρου (Πειραιώς), Κώστας Καραγιάννης (Apollo), Πασχάλης Μπουχώρης (BlackRock),
Luigi Rizzo (Bank of America Merrill Lynch), Armando Rubio Álvarez (Credit Suisse).
To παρόν στην εκδήλωση αναµένεται να δώσουν οι John Koudounis (Calamos Investments), Declan Costello
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Nicola Giammarioli, (European Stability Mechanism) και Francesco Drudi (ΕΚΤ).
Για τη στρατηγική και χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων θα µιλήσουν οι Aντώνης Κεραστάρης (Intralot),
Ανδρέας Σιάµισιης (ΕΛΠΕ), Γιώργος Λινάτσας (AXIA), Paul Simpkin (Citi), Nishan Srinivasan (Credit Suisse) και
Νίκος Εξαρχος (Deutsche Bank).
Για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θα µιλήσουν οι Χρήστος Μεγάλου (Tite capital Limited), Αιµίλιος
Κυριάκου (Citi), Sabina Dziurman (EBRD), Ιωάννης Καλτσας (EIB), Ιωάννης Τσακίρης (European Investment
Fund) και Andrea Engel (IFC).
Από την πλευρά του ιδιωτικού τοµέα για το επενδυτικό τοπίο και την οικονοµία θα µιλήσουν John P.
Calamos (Calamos Investments), John Catsimatidis (Red Apple Group), Dean Metropoulos (Metropoulos &
Company), Michael Psaros (KPS capital Partners), Θεόδωρος Φέσσας (ΣΕΒ, Quest), Αναστάσιος
Καλλιτσάντσης (Ελλάκτωρ) και Ευάγγελος Μυτιληναίος (Μυτιληναίος), ενώ σε πάνελ για την
ενέργεια θα συµµετάσχουν οι Μανόλης Παναγιωτάκης (ΔΕΗ), Γρηγόρης Στεργιούλης (ΕΛΠΕ) και
Rikard Scoufias (TAP).
Για την αγορά ακινήτων θα συµµετάσχουν οι Αριστοτέλης Καρυτινός (NBG Pangaea), Γιώργος Χρυσικός
(Grivalia), Αριστοτέλης Π. Χαλικιάς (Intercontinental Real Estate & Development) και Οδυσσέας Αθανασίου
(Lamda Development), ενώ σε στο πάνελ για τον τουρισµό οι Ευτύχιος Βασιλάκης (Aegean), Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος (TEMES) και Σπύρος Σπυρόπουλος (Oaktree).
Το πρόγραµµα Σταθάκη στη Νέα Υόρκη
Σηµειώνεται ότι τη Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο
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µεσηµεριανό γεύµα που παρατίθεται στα πλαίσια του συνεδρίου, απ' όπου και θα παρουσιάσει τις
επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για τον ενεργειακό κλάδο στη χώρα µας.
Το βράδυ ο κ. Σταθάκης θα συµµετέχει στο δείπνο προς τιµήν του Wilbur L. Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε
από τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Ταρµπ, για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Την Τρίτη, ο υπουργός Ενέργειας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της
«Ηµέρας Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

http://www.palo.gr/
Publication date: 12/12/2016 10:41
Alexa ranking (Greece): 816
http://www.palo.gr/oikonomika-nea/synantisi-koryfis-sti-nea-yorki-gia-tin-elliniki-oik...

Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία - Συµµετέχουν
µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες
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, ανοιγει αύριο στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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 : (τα νουµερα αφορουν το αυριανό συνέδριο) · 85 υψηλού επιπεδου...
Bankingnews

http://www.praktoreio-tourism.gr/
Publication date: 12/12/2016 10:18
Alexa ranking (Greece): 12985
http://www.praktoreio-tourism.gr/article/808/Sto-Greece-Forum-sti-Nea-Yorki--tha-...

Στο Greece Forum στη Νέα Υόρκη, θα συµµετάσχει η Έλενα Κουντουρά
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, 2016

Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, θα συµµετάσχει η
υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό
και επενδυτικό κοινό, το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κ. Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια, τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ, µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του φόρουµ, η υπουργός, συνοδευόµενη από τον γενικό γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Γιώργο Τζιάλλα, έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018 και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, τον θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς αµερικανικών πανεπιστηµίων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια, η κ. Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας, ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού, που διοργανώνει το εκεί ελληνικό
προξενείο και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών
φορέων και επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµα τικά δικα ιώµα τα α νήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απα γορεύετα ι η α να πα ρα γωγή α πό επισκέπτες της ιστοσελίδα ς.
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Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία - Συµµετέχουν
µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες
18ο 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, ανοιγει αύριο στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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 :
(τα νουµερα αφορουν το αυριανό συνέδριο)
·
85 υψηλού επιπεδου οµιλητές θα απευθυνθούν σε
·
1300 ατοµα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
·
150 κατ ιδίαν συναντήσεις ειναι κλεισµένες και επιβεβαιωµένες για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
·
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για τους Υπουργούς µε ξένα funds που
ενδιαφερονται για την Ελλαδα
·
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό µπορεί να έλθει σε ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων – µεσηµεριανού γεύµατος, επισήµου δείπνου µε Οµιλητή τον κ. W. Ross νέο Υπουργό Εµπορίου
της Αµερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
www.bankingnews.gr
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Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία - Συµµετέχουν
µεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες

18ο 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, ανοιγει αύριο στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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 :
(τα νουµερα αφορουν το αυριανό συνέδριο)
·
85 υψηλού επιπεδου οµιλητές θα απευθυνθούν σε
·
1300 ατοµα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
·
150 κατ ιδίαν συναντήσεις ειναι κλεισµένες και επιβεβαιωµένες για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
·
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για τους Υπουργούς µε ξένα funds που
ενδιαφερονται για την Ελλαδα
·
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό µπορεί να έλθει σε ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων – µεσηµεριανού γεύµατος, επισήµου δείπνου µε Οµιλητή τον κ. W. Ross νέο Υπουργό Εµπορίου
της Αµερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
www.worldenergynews.gr
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Γ.Σταθάκης: Ιδού οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, 2016

Σειρά σηµαντικών διεθνών επαφών, που αναβαθµίζουν τη θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη
πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ τώρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης.
«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο
αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην
ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης, µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού
της.Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία,Ισραήλ και Κύπρος
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του. Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα
επόµενα βήµατα. Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη
ξεκινήσει, καθώς και στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη
Βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας και θα διατρέχεικάθετα τα Βαλκάνια. Το ελληνικό τµήµα του έργου
αφορά την κατασκευή του αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα
Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής.
Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθµού υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης
αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές» υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι η ώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που
θασηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και
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«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε ναδιεισδύσεικαι νααλλάξει ριζικάτον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα
Επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Το πλήρες τηλεγράφηµα της Εύης Παπαδοσηφάκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµα τικά δικα ιώµα τα α νήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απα γορεύετα ι η α να πα ρα γωγή α πό επισκέπτες της ιστοσελίδα ς.
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Capital Link : Κλεισµένα ήδη 150 one to one µε επενδυτές - Το βράδυ το δείπνο
προς τιµήν του Wilbur Ross στη ΝΥ

18ο 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, ανοιγει αύριο στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά, το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες 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 :
(τα νουµερα αφορουν το αυριανό συνέδριο)
·
85 υψηλού επιπεδου οµιλητές θα απευθυνθούν σε
·
1300 ατοµα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
·
150 κατ ιδίαν συναντήσεις ειναι κλεισµένες και επιβεβαιωµένες για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
·
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για τους Υπουργούς µε ξένα funds που
ενδιαφερονται για την Ελλαδα
·
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό µπορεί να έλθει σε ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων – µεσηµεριανού γεύµατος, επισήµου δείπνου µε Οµιλητή τον κ. W. Ross νέο Υπουργό Εµπορίου
της Αµερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
www.worldenergynews.gr
Διαβάστηκε 18 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Δεκέµβριος 2016 12:20
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Η Έλ. Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum της Νέας Υόρκης για την προώθηση
επενδυτικών ευκαιριών στον τουρισµό
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ
Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε
εξέχον επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες
για νέες επενδύσεις στον δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Σταθάκης: Επενδυτικές Ευκαιρίες Ανοίγονται στον Κλάδο της Ενέργειας
Σειρά σηµαντικών διεθνών επαφών που αναβαθµίζουν τη θέση της χώρας
στον διεθνή ενεργειακό χάρτη πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα,ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη, στις Βρυξέλλες
και την Ιερουσαλήµ, ενώ από χθες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Σταθάκης.«Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι
στο κέντρο αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα
συµβάλει στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης, µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού
εφοδιασµού της. Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Οι αγωγοί
Οι επαφές των προηγούµενων ηµερών κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού
αερίου που θα διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας µια άµεση δίοδο εξαγωγών των
αποθεµάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη (EastMed). Ήδη, αξιοποιώντας το κοινοτικό
χρηµατοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility (CEF), πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που επιβεβαιώνουν
ότι το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό και εµπορικά βιώσιµο. Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ και Κύπρος
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν οµάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου και να
εντοπίσουν µέσα κοινής υποστήριξής του. Το προσεχές διάστηµα θα επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση σε
επίπεδο υπουργών, µε τη συµµετοχή του αρµοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου, προκειµένου να εξεταστούν τα
επόµενα βήµατα.
Ο αγωγός EastMed έρχεται να προστεθεί στον ΤΑΡ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς και
στις συζητήσεις για την κατασκευή ενός αγωγού που θα ξεκινά από τη Βορειοανατολική άκρη της
Ελλάδας και θα διατρέχει κάθετα τα Βαλκάνια. Το ελληνικό τµήµα του έργου αφορά την κατασκευή του
αγωγού IGB, που προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου µε το αντίστοιχο
Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής. Σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο έρχεται
εδώ να παίξει η κατασκευή υπεράκτιου πλωτού σταθµού υποδοχής προσωρινής αποθήκευσης και
αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Υπενθυµίζεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε έργο αναβάθµισης αντίστοιχου σταθµού στην περιοχή της
Ρεβυθούσας.
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων
παικτών»επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
«Προκύπτουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µε έµφαση στις καινοτόµες ιδέες και τις τεχνολογίες που
εξοικονοµούν ενέργεια και δίνουν έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές»υποστηρίζει o κ. Σταθάκης.
«Βρισκόµαστε σε µια κοµβική στιγµή για τον κλάδο, αντίστοιχη εκείνης που βίωσε τη δεκαετία του '90 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι ηώρα να κάνουµε το άλµα, µε δίκτυα νέας γενιάς που θα
σηµατοδοτούν τη µετάβαση στην 4η ψηφιακή επανάσταση».
Ο λόγος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται διεθνώς, στη βάση «ευέλικτων» και

http://www.energia.gr/
Publication date: 12/12/2016 08:42
Alexa ranking (Greece): 5598
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=111503

«έξυπνων» δικτύων. Παράλληλα οι απαιτήσεις από την κοινωνία έχουν αυξηθεί και η ποιότητα
εξυπηρέτησης αλλά και συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά αναβαθµίζονται διαρκώς. Το σκηνικό
θυµίζει όντως την εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, προ περίπου 20 ετών.
Εκµεταλλευόµενος τις νέες τεχνολογίες και µετά από σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών κατάφερε να διεισδύσει και να αλλάξει ριζικά τον σύγχρονο τρόπο ζωής και της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τώρα οι συνθήκες δείχνουν ώριµες ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να περάσει
στην εποχή των δικτύων και στόχος της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει σοβαρά και µεθοδικά τις
προοπτικές επενδύσεων στον τοµέα.
Οι επαφές στη Νέα Υόρκη
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του "Capital Link Invest in Greece Forum", που
διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch,
BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, GoldmanSachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα συµµετέχει
στο δείπνο προς τιµήν του Wilbur L.Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό Πρόεδρο για τη
θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Στη Νεα Υορκη για το συνεδριο Capital Link µεταβαινουν Παπαδηµητριου και
Χαριτσης
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο "Capital Link Invest in Greece
Forum" που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο κ.
Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα "Επενδύοντας
για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική", ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική ώρα µε θέµα
"Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα". Στο πλαίσιο της
επίσκεψής τους, οι δύο Υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής κυβέρνησης,
καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα παραχωρήσουν
συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας. ... Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Blog.gr ·
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Στη Νεα Υορκη για το συνεδριο Capital Link µεταβαινουν Παπαδηµητριου και
Χαριτσης

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, µεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχουν στο 18ο Ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα µιλήσει τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στις 08.50 τοπική ώρα µε θέµα
«Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική», ενώ ο κ. Χαρίτσης θα µιλήσει στις 10.15 τοπική
ώρα µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο Υπουργοί θα έχουν συναντήσεις µε εκπροσώπους της αµερικανικής
κυβέρνησης, καθώς και µε εκπροσώπους επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισµών. Επίσης, θα
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας.
...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση οι επενδυτικές προτεραιότητες της
“Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ”
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ” στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας,
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς
τους τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό
κλάδο. Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό
προϊόν µε σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη
ετήσια αύξηση στον όγκο των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το
διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή
βασικών all inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση
και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό “value for money”, η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για
την απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να
διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116
δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε
φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, “τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την
αγορά το συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της
και την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας,
χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των
σηµαντικότερων επενδυτικών οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την
ενίσχυση της διασποράς της µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των
µετοχών της στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την
προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς.”
Πηγή: bankwars.gr
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Παρέµβαση του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018″. Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Πηγή: left.gr
Πηγή: inotos.gr
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Σηµεία οµιλίας του Προέδρου ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα στο 18ο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία»
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονομία: «Invest in Greece Forum»
που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, σήμερα (Δευτέρα, 12/12/2016), παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος και συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης, με θέμα: «Moving Forward - Investing for
Growth». Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δημοσιονομικούς στόχους, την απομείωση του χρέους και το μίγμα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήμανε τα
εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες
«Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούμενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονομία που παράγει εμπορεύσιμα αγαθά (κυρίως μεταποίηση και
πρωτογενής τομέας), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξημένη σταθερότητα και καλύτερες
προοπτικές.
Ένα σημαντικό κόμβο για τουρισμό, ναυτιλία και εμπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα,
μεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιμάνια, αεροδρόμια, υποστηρικτικές προς τη
ναυτιλία υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισμό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και
φυσικές υποδομές, σκάφη αναψυχής, αθλητισμός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμός, κλπ.) για τους
κατοίκους της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτομία (χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων, έρευνα
και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή αριστεία και επιχειρηματικότητα, συστάδες
καινοτοµίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
Σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, την απομείωση του χρέους και το μίγμα
πολιτικής
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εμπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του μνημονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μείωση της παραοικονομίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα μειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών
ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την απομείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονομικής αβεβαιότητας τώρα που εμφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγματα επιστροφής σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονομία
και τις επιχειρήσεις».
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Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Πολιτική
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη,
συµµετείχαν ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής
Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
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αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
Πηγη: news247.gr
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Σταθάκης: Σύντοµα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά
οµόλογα
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή […]
The post Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται – Να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης appeared
first on Ελεύθερος Τύπος.

ΠΗΓΗ: @Σοφία Βαλσάµη.
Για να δείτε την αρχική ανάρτηση κάντε κλικ εδώ
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
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Μήνυµα Τσίπρα στη Ν.Υόρκη: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται…”

“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα
στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την
προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν “στην
προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα”,
για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα”.
“Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή
της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=372203
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Ο Υπουργός ήταν κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο
να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας
την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του
2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in
Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του
πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που
παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το
επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι
παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές
αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ.
Σταθάκης ανέφερε δύο καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε
επιτακτική ανάγκη για κάθε οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες
τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι
βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των
στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα
ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ
να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου
θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο
διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
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διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που
θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη
διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην
αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα
συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε
εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες,
καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή
τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των
«έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ.
ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης startup επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του
Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η σύνδεση των Κυκλάδων µε την
ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για
δε τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των σύγχρονων συστηµάτων
ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη
συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και
καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που
διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά
έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και
για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί
για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της
Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται
καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο
Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη
βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από
τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου
σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη
των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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ΠΑΠΑΛΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Στη Νέα Υόρκη για
επενδύσεις εξαγωγές
ΣΤΟ 1 8° ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece
Forum που διεξάγεται υτη Νέα Υόρκη συμμετείχαν χθες
ως κεντρικοί ομιλητές ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός Αλέξης Χαρίτσπς Ο κ Παπαδημητρίου κατά
την ομιλία εστίασε υτη βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση

του χρέους ενώ πρόσθεσε πως μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης αναμένεται η ένταξη της χώρας υτην
ποσοτική χαλάρωση Αναφέρθηκε επίσης υτις στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας οι οποίες συνοψίζονται
υτην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και υτην
ενίσχυση των εξαγωγών Ο κ Χαρίτσης σημείωσε πως
πλέον το υτοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να
μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης
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Ερχονται οι δανειστές με άγριες

διαθέσεις,σύγχυαη με άρθρο
του Τόμσεν για το πλεόνασμα
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμος έστειλε το μήνυμα του από
την Κέρκυρα Από τη λειτουργία για τον
Αγιο Σπυρίδωνα Τα δύσκολα βρίσκονται
μπροστά είπε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής
Εκκλησίας Και προφανώς επιβεβαιώθηκε
μέσα σε ελάχιστες ώρες Οχι επειδή
κατέθεσε η κυβέρνηση στη βουλή τη νομοθετική
ρύθμιση για το εφάπαξ βοήθημα σε
συνταξιούχους Ούτως ή άλλως η ρύθμιση
θα ψηφιστεί την Πέμπτη αλλά έως τότε
μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω θα
διεξοδικά οι εξαγγελίες σχολίασε
η εκπρόσωπος του Μοσκοβισί και ο Θόδωρος
Φέσσας ο πρόεδρος του ΣΕΒ έκανε λόγο
για πράξη υψηλού πολιτικού ρίσκου
Ο

εξεταστούν

Η ενίσχυοη θα καταβληθεί αποκλειστικά χο
2016 σε συνταξιούχους των οποίων το άθροισμα
κύριας κι επικουρικής δεν υπερβαίνει τα 850
ευρώ Το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο
των 300 ευρώ Τα μέτρα για τους συνταξιούχους

και την αναστολή του ΦΠΑ αποτελούν αυτονόητο
δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης όπως και
υποχρέωσή της απέναντι σε κοινωνικά στρώματα
που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση
αλλά και απέναντι στους νησιώτες του ΒΑ Αιγαίου
που έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της
προσφυγικής κρίσης είπε ο πρωθυπουργός
στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ
Αλλού λοιπόν βρίσκονται τα σοβαρά
Αρχίζει για παράδειγμα σήμερα ο
νέος γύρος συνομιλιών με τους εκπροσώπους
των δανειστών για τη 2η αξιολόγηση Εντιμο
συμβιβασμό ζήτησε μέσω του Reuters ο
Τσακαλώτος Στις Βρυξέλλες σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές φέρεται να βλέπουν
προβλήματα

Ευκλείδης

προσέγγιση της Αθήνας και των δανειστών
Ούτε νέα μέτρα θα πάρουμε ούτε θα πάμε σε
πρόωρες εκλογές διεμήνυσαν από το Μαξίμου
Η Ελλάδα οδεύει προς νέα κρίση
ανέφερε
ρεπορτάζ της Wall Street Journal
Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως συνεχίζει να
δηλώνει αισιόδοξος Το βιντεοσκοπημένο μήνυμά
του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Capital Link στην
Νέα Υόρκη ξεπερνά κάθε προσδοκία Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής
της αναγέννησης ανέφερε ο πρωθυπουργός
ο οποίος κάλεσε το ΔΝΤ να υλοποιήσει τη συμφωνία
για πρωτογενές πλεόνασμα 1.5 μετά
από το 2018 Το Ταμείο δεν ζητάει περισσότερη
λιτότητα για την Ελλάδα απάντησε με τίτλο σε
άρθρο του ο Πολ Τόμσεν 0 διευθυντής του
ΔΝΤ και ο συνεργάτης του στο blog Μορίς Ομη
στφελντ υπογράφουν το κείμενο που χαρακτηρίζει
τον προϋπολογισμό του 2017 εχθρικό με την
ανάπτυξη και υποστηρίζει πως ίσως με Ηράκλεια
προσπάθεια η Ελλάδα θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα
να καταφέρει τις περικοπές δαπανών
που χρειάζονται για να πετύχει ένα πλεόνασμα
3.5 του ΑΕΠ Ομως η εμπειρία έχει αποδείξει
ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί και δεν συμβαδίζει
με τον φιλόδοξο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό
στόχο της Ελλάδας Η οικονομία της Ελλάδας
χρειάζεται έναν εκτεταμένο εκσυγχρονισμό σε
όλο της το φάσμα
Την πεποίθηση ότι αν γίνουν εκλογές το
2017 θα τις κερδίσει εξέφρασε ο Κυριάκος
σε άρθρο του στο αμερικανικό περιοδικό
Μητσοτάκης

Newsweek Ο κ.Τσίπρας προσέφερε εύκολες
και βολικές υποσχέσεις σε προβλήματα που
απαιτούσαν δύσκολες λύσεις ανέφερε ο πρόεδρος
της ΝΔ

3. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ Ν ΥΟΡΚΗ
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Συνέδριο για την ελληνική
οικονομία στη Ν Υόρκη
Την εικόνα προόδου και ουσιαστικής βελτίωσης της κατάστασης
της ελληνικής οικονομίας που έχει απομακρύνει

οριστικά τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και του Grexit
χθες στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου στο πλαίσιο του
18ου συνεδρίου της Capital Link για την ελληνική οικονομία
Οπως τόνισε o κ Παπαδημητρίου Ο Διαμεσολαβητής του
Επενδυτή n Enterprise Greece διαχειρίζεται και μεριμνά
για επενδυτικά σχέδια άνω των 2.000.000 ευρώ κατά τη
παρουσίασε

διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν συγκεκριμένα
προβλήματα όπως γραφειοκρατικό εμπόδια καθυστερήσεις
διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες με συνέπεια την αναχαίτιση
της πορείας υλαποίησής τους Κεντρικός ομιλητής στο
μεσημεριανό γεύμα ήταν o υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης Η ελληνική οικονομία βρίσκεται
σε κομβικό σημείο Προσφέρει σημαντικές επενδυτικές

ευκαιρίες αξιοποιώντας σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο και n γεωπολιτική
θέση της χώρας Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
τόνισε ότι ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονομικής
αβεβαιότητας τώρα που εμφανίζονται τα πρώτα ισχυρά
δείγματα επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι
για την οικονομία και τις επιχειρήσεις
καταστροφικός
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Capital link στη Νέα Υόρκη

Προσκλητήριο
στους ξένους
για επενδύσεις
Ο Αλ Τσίπρας Επιλέξτε να είστε μέρος
της αναγέννησης της Ελλάδας
Τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που κρύβει η
Ελλάδα επισήμαναν κυβερνητικά στελέχη και ε
πιχεψηματίες κατά τη διάρκειατου Annual Capital
Link Invest in Greece στη Νέα Υόρκη σελ 9
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CAPITAL LINK
Ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum συγκεντρώνοντας
προσωπικότητες του επιχειρηματικού
και επενδυτικού κόσμου Σελ 9
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ΣΤΟ

ANNUAL CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Πρόσκληση τσυ ΑΙ Τσίπρα
για επενδύσεις στην Ελλάδα
To

κός τουρισμός την τελευταία διετία
ήταν αποτέλεσμα στρατηγικών
και στοχευμένων ενεργειών
στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης
της τουριστικής περιόδου

Annual Capital Link

Invest in Greece Forum
τις πόρτες του για 18η
χρονιά χθες στη Νέα Υόρκη
εξέχουσες προσωπικότητες
του επιχειρηματικού και
επενδυτικού κόσμου φέρνοντας σ
επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών
επενδυτών τραπεζικών
στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωματούχων Ως ένδειξη
της υποστήριξης της αμερικανικής
κυβέρνησης στην Ελλάδα στο
συμμετείχε ο Senior Desk
Officerrou αμερικανικού υπουργείου
Εμπορίου κ Ryan Barnes για
την ενίσχυση των διμερών οικονομικών

επιλογών

άνοιξε

συγκεντρώνοντας

Γ ΣΤΑΟΑΚΗΣ

και εμπορικών σχέσεων

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η Ελλάδα

ξαναγεννιέται

Επιλέξτε να είστε
μέρος αυτής της αναγέννησης
Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε
από αυτήν την επιλογή τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας οε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο
18σ ετήσιο συνέδριο Capital Link
Με την παρέμβαση του ο πρωθυπουργός
επισημαίνει την αλλαγή
εικόνας πλέον και τις προοπτικές
που έχουν ανοίξει για τιιν ελληνική
οικονομία και ανανεώνει την
πρόσκληση του για συμμετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής
οικονομίας και επενδύσεων
στη χώρα μας Αναφερόμενος σε
όσους επένδυσαν στη χώρα τόνισε
πως δεν το έχουν μετανιώσει καθώς
μέσα στο 2016 η οικονομία
μας ανάκτησε τη θετική αναπτυξιακή
της δυναμική υπεραπέδωσε
ως προς τους δημοσιονομικούς
στόχους και εφάρμοσε μια σειρά
μεταρρυθμίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον
Ο κ Τσιπρας υπογράμμισε ότι
όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν
πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς
2,7 το 2017 και 3,1 το 2018
Επισήμανε επίσης ότι οε ανα¬
διαρθρωτικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ
Γιώργος Σταθάκης Η ελληνική
οικονομία βρίσκεται σε κομβικό
σημείο είπε ο κ Σταθάκης Ήδη
τα μακροοικονομικά στοιχεία
τις αισιόδοξες προβλέψεις
για την πορεία του ΑΕΠ ενώ
η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων
παρεμβάσεων για την ελάφρυνση
τσυ δημοσίου χρέους και η ένταξη
των ελληνικών ομολόγων στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω
βελτίωση του χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος και περιορισμό
του πολιτικού και οικονομικού
ρίσκου στην Ελλάδα Ο ίδιος
στον καταιγισμό των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που τείνει να παραβλέπεται Αυτό
που απομένει να γίνει είναι τεθεί
ένα τέλος στην αμφισημία με την
οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις
αντιμετωπίζουν τις επενδύσεις
Αυτό ήταν ανέκαθεν το πραγματικό
ρίσκο της χώρας μας είπε ο
κ Σταθάκης
Στο πάνελ Moving Forward
Investing for Growth ο πρόεδρος
του ΣΕΒ κ Θ Φέσσας τοποθετήθηκε
σχετικά με τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και
τους δημοσιονομικούς στόχους
την απομείωση του χρέους και το
μείγμα πολιτικής Μίλησε για την
ανάγκη η χώρα να γίνει ανταγωνιστική
και η οικονομία εξωστρεφής
ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες
καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας που να βασίζονται σε
δεξιότητες και που έχουν αυξημένη
σταθερότητα και καλύτερες
Κατέληξε λέγοντας πως
ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονομικής αβεβαιότητας τώρα
που εμφανίζονται τα πρώτα ισχυρά
δείγματα επιστροφής σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης πρέπει πάση
θυσία να αποφευχθεί καθώς θα
είναι καταστροφικός για την οικονομία
και τις επιχειρήσεις
υποστηρίζουν

Συνέδριο

μεταξύ των δύο χωρών
Ογδόντα πέντε υψηλού επιπέδου
ομιλητές απευθύνονται σε 1 300
άτομα που έχουν εγγραφεί για το
Συνέδριο στο οποίο θα διεξαχθούν
150 κατ ιδίαν συναντήσεις

Κεντρικός ομιλητής

του συνεδρίου ήταν ο υπουργός

Από αριστερό διακρίνονται V

Murray Τζον Κάλαμος Τζον Κατσιματίδης

θ Φέσσας Αν Καλλιτσάντσης Μ Ψαρός
γνώριση των προσπαθειών μας
το πρόσφατο Eurogroup της 5ης

Δεκεμβρίου αποφάσισε την

εφαρμογή

των βραχυπρόθεσμων
μέτρων γτα την ελάφρυνση του
χρέους σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία
του περασμένου Μαΐου και
αναμένεται να έχει πρόσβαση στις
αγορές εντόςτσυ 2017 Κατέληξε
ανανεώνοντας την πρόσκλησή τσυ
στους επενδυτές
Την εναρκτήρια ομιλία με θέμα
Investing for Growth Vision
and Strategy πραγματοποίησε
ο υπουργός Οικονομίας και
κ Δημήτρης Παπαδη
μητρίου Επισήμανε την οριστική
απομάκρυνση του ενδεχομένου
της χρεοκοπίας και του Grexit
από τη χώρα μας ενώ ανέλυσε
Ανάπτυξης

φωτογραφία Εθνικός Κήρυξ

προοπτικές ανάπτυξης για τα
χρόνια Αυτές συνδέονται
με τη διευθέτηση του χρέους το
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ τις προϋποθέσεις
επιστροφής στις διεθνείς αγορές
της διαχείρισης των NPL's και τις
ιδιωτικοποιήσεις
Την εναρκτήρια ομιλία στην
ενότητα με θέμα Investment
επόμενα

Opportunities in Tourism
Hospitality πραγματοποίησε η
υπουργός Τουρισμού Η κ Κου
ντουρά επισήμανε ότι ο τουρισμός
αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα
και για πρώτη φορά εφαρμόστηκε
στην Ελλάδα από το υπουργείο
Τουρισμού εθνική τουριστική
πολιτική Οι επιδόσεις-ρεκόρ που
κατέγραψε συνεχόμενα ο ελληνι¬

αναφέρθηκε

προοπτικές
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Το περίπτερο
Ή Σημαία

Άντικείμενο φυσικά ή
και ή συζήτηστς τών
προτεραιοτήτων τής
Αρχής μέ ιδιαίτερη

ενημέρωση

Ό σεβασμός πρός τήν Ση
μαία πρέπει νά είναι έμφυ
τος και αυθόρμητος Οία
δήποτε όμως πράξις
περιφρονήσεως ή

ανεξάρτητης

έμφαση στήν διαμόρφωση
τοΰ νέου τηλεοπτικού
τοπίου Ή κυ
βέρνησις γνωρίζει και
ό κ Παππάς ειδικά ότι τά
οσα συνέβησαν μέ τήν άδει
οδότηση τών τηλεοπτικών
συχνοτήτων έχουν επιπτώσεις
στήν διεθνή εικόνα τής
χώρας Γιατί όσο καλή καί
άν είναι ή όργάνωσις τών

άκόμη περισσότερο
καταστροφής της

συνιστά

προσβολή πρός ολόκληρο
τό κοινωνικό σύνο
έκ
λο.Ώς τούτου απαιτείται
τέτοιες προσβλητικές πράξεις
νά κολάζονται ποινικώς
Διότι κατά τόν τρόπο
αυτό εκφράζεται ό σεβασμός
τής οργανωμένης Πολιτείας
πρός τά σύμβολα
τοΰ έθνους Αποτελεί δηλαδή
ή δίωξις του συγκεκριμένου

αδικήματος στοιχειό
κοινωνικής συνοχής
Ειδικώς λοιπόν ο κ Παρα
σκευόπουλος ως νομικός
και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
θά έπρεπε νά γνωρίζει
δτι και ή συζήτησις

άκόμη περί άποποινικοποι
ήσεως ανοίγει τόν ασκό τοΰ
Αιόλου τής αυτοδικίας

Παρανομούντες
Πέρα όμως άπό τήν

Σημαία

ό κ Παρασκευόπου

λος ετάραξε τά νερά καί
μέ τήν αναφορά στήν Χρυσή
Αυγή Όπότε σύμπαν το
πολιτικό σύστημα έσπευσε
γιά μια ακόμη φορά νά
εξορκίσει τόν ναζισμό
Όμω,ς ειτε μας αρέσει είτε
όχι ή Χρυσή Αυγή είναι τό
τρίτο σέ δύναμη κόμμα τοΰ

έλληνικοΰ Κοινοβουλίου
καί εκπροσωπεί μιά μερίδα
Ελλήνων

ψηφοφόρων πού

δημοσκοπικώς δέν φαίνεται
νά βαίνει μειουμένη Έκ
τοΰ Συντάγματος καί έκ τοΰ
νόμου πρέπει νά απολαύει

συγκεκριμένων δικαιωμάτων
τά όποια συστημα
τικώς τής αρνούνται κατά
παράβαση πάσης αρχής
Κατά τά λοιπά οι πα

δικαίου

παρουσιάσεων ελληνικών
εταιρειών σέ ξένους επενδυτές
όπως αυτή πού

ρανομοΰντες έπικαλοΰνται
τούς

θεσμούς

s Εγκλήματα
Οι παντοειδείς

αριστεροί
πάντως κατά τόν τυπικό
τρόπο διαστρεβλώσεως
πού τούς χαρακτηρίζει
θέλησαν

νά καλύψουν τόν
κ Παρασκευόπουλο καί τά
σχόλια του γιά τήν Χρυσή
Αυγή υπενθυμίζοντας τά
εγκλήματα τοΰ ναζισμοΰ
Πού είναι πραγματικά άλλά
απέχουν πλέον 70 έτη Κάποιος
θά πρέπει νά τούς θυμίσει
καί τά πολύ πιό πρόσφατα
και πολύ βαρύτερα εγκλήματα
τοΰ κομμουνισμού εις
βάρος τών λαών τής Ευρώπης
τά όποια συνεχίζοντο
μέχρι τά τέλη τής δεκαετίας
τοΰ 80 όπότε τό εφιαλτικό
αυτό σύστημα κατέρρευσε
υπό τό βάρος τών ανομη
μάτων του

Συνάντησις
Χθές τό απόγευμα ό υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής κ
Παππάς συναντήθηκε μέ τό
προεδρείο καί τά μέλη τοΰ
νεοσύστατου Ραδιοτηλεοπτικού
Συμβουλίου ΕΣΡ

συντόνισε

ή Goldman Sachs στό
Λονδίνο ή ή Capital Link μέ
τράπεζες στήν ΝέαΎόρκη
τό αποτέλεσμα δέν μπορεί
νά είναι ενθαρρυντικό όσο
στήν Ελλάδα ή πραγματικό
της διαγράφεται από τόν
γιά τις τηλεοπτικές
άδειες μέ τήν κατάληξη
πού είχε ή ή τύχη τής
διαγωνισμό

απόπειρας

επενδύσεως τοΰ Εμίρη
τοΰ Κατάρ στήν Όξυά ή
τήν Ζάκυνθο

Κινητικότης
Τό επιχειρηματικό τοπίο
στά MME είναι απολύτως
ρευστό ειδικά στά
μέσα Οι συζητήσεις
και οι συναντήσεις
ραδιοτηλεοπτικά

μεταξύ επιχειρηματιών
άλλοτε δημοσιοποιήσιμες
και άλλοτε όχι έχουν ξεχωριστό
ενδιαφέρον Στο

μέτωπο

τών ιδιοκτητών τηλεοπτικών

σταθμών καί υπερθεματιστών

χωρίς κανάλι
σημασία μπορούν νά
αποκτήσουν έφ όσον έμπε
δοθοΰν οί συνομιλίες μεταξύ
τοΰ ιδιοκτήτη τοΰ Alpha
κ Δ Κοντομηνα μέ τόν
Ίβάν Σαββίδη βασικό μέτοχο
τοΰ ΠΑΟΚ και επικρατούντα
υπερθεματιστή στόν
τελευταίο διαγωνισμό
ιδιαίτερη
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Εξαγορά δύο ακινήτων στην Πάτρα

Η Πανγαία εισέρχεται οε
ξενοδοχεία-φοιτητικές εστίες
μια σημαντική κίνηση στον

Σεχώρο του real estate

προχώρησε

η Εθνική Πανγαία Οπως
ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της επενδυτικής εταιρείας
στα ακίνητα Α Καρυτινάς μιλώντας
στο 18ο Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
η εταιρεία επεκτείνεται στον
κλάδο αλλά και στη
φοιτητική στέγη
Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα
στη σύναψη μνημονίου
συνεργασίας για την απόκτηση
δυο ακινήτων στην Πάτρα τα
πρόκειται να εκμισθωθούν
προκειμένου να διαμορφωθούν
και να λειτουργήσουν από τον
μισθωτή ως ξενοδοχειακή μονάδα
κλασικού τύπου 1 16 δωματίων
το πρώτο και ως ξενοδοχειακή
μονάδα 48 επιπλωμένων διαμερισμάτων
ξενοδοχειακό

οποία

απευθυνόμενων σε
φοιτητές το δεύτερο
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτι
νός τα ξενοδοχεία πόλης και η
φοιτητική στέγαση εντάσσονται

απόλυτα στον αστικό χαρακτήρα
του χαρτοφυλακίου ακινήτων της
εταιρείας μας και μέσω της επέκτασης
της επενδυτικής μας
και στους εν λόγω κλάδους
θα ενισχυθεί η περαιτέρω
διαφοροποίηση του υφιστάμενου
χαρτοφυλακίου και η διασπορά
κινδύνου Η πρόσφατη αυτή επένδυση
πολιτικής

συνεχίζει την αυξημένη
δραστηριότητά μας την
τελευταία τετραετία περισσότερα
από 600 εκατ ευρώ κυρίως στην
Ελλάδα και σηματοδοτεί την
είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ ως θεσμικού
επενδυτή στον τουρισμό ένα
βασικό οικονομικό κλάδο της
χώρας και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης ένα κλάδο με
σημασία για την ελληνική
κοινωνία
Πρωταρχικός στόχος της
μας για το 2017 είναι η
άντληση κεφαλαίων από την
το συντομότερο δυνατόν με
σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη
του χαρτοφυλακίου της
επενδυτική

διαχρονική

εταιρείας

αγορά

8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
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Αναγέννηση
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται Επιλέξτε να

είστε

μέρος αυτής της αναγέννησης Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν
την επιλογή Με αυτά τα λόγια κάλεσε ο
Αλέξης Τσίπρας τους επενδυτές στις ΗΠΑ
να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας Σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που
στο 18ο ετήσιο Συνέδριο Capital
Link Invest In Greece Forum στη Ν Υόρκη
ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι τώρα
προβλήθηκε

όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν πλέον
πως η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με υψηλούς
ρυθμούς 2,7 το 2017 και 3,1 το 2018

Υπενθύμισε επίσης την αναγνώριση των
προσπαθειών μας στο πρόσφατο Eurogroup
της 5ης Δεκεμβρίου που αποφάσισε την
εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων
HJS
για την ελάφρυνση του χρέους

9. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ...
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ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Προαναγγελία αντιλαϊκής κλιμάκωσης
με φόντο τα μνημόνια διαρκείας

εκινά μια ακόμη φάση των αντιλαϊκών παζαριών
ως μέσο συμβολής στην ανάκαμψη του κεφαλαίου
Αθήνα επανέρχονται σήμερα τα
κλιμάκια της Ευρωζώνης και του
ΔΝΤ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα
κεντρικά ζητήματα που θα συζητηθούν
στην τρέχουσα φάση της αξιολόγησης αφορούν
τα επόμενα χτυπήματα στα Εργασιακά
στη συμπλήρωση του δημοσιονομικού κενού
για το 2018 με πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα
μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης
απόδοσης τα ζητήματα της Ενέργειας και
οι άλλες αναδιαρθρώσεις που κρίνονται αναγκαίες
στην προοπτική ανάκαμψης του εγχώριου
κεφαλαίου
Παράλληλα για όλα τα ανοιχτά θέματα της
διαπραγμάτευσης και για το Κυπριακό ο
θα έχει συνομιλίες στις Βρυξέλλες
την Τετάρτη και την Πέμπτη με αφορμή τη Σύνοδο
Κορυφής της EE ενώ την Παρασκευή θα
συναντηθεί με την Αγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο
Συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη θα συναντηθεί
με τον κύπριο πρόεδρο Ν Ανασιασιάδη και
την Πέμπτη με τους Μ Σούλτς και Φρ Ολάντ

υψηλόβαθμα

Στην

του λεγόμενου έντιμου συμβιβασμού
σε μια εξέλιξη που αποτελεί την προαναγγελία
της αντιλαϊκής κλιμάκωσης που θα ακολουθήσει
στο αμέσως προσεχές διάστημα Η ελληνική
έκφραση είναι βάζω νερό στο κρασί μου
Δεν είναι μία έκφραση που μου αρέσει
αλλά
ξέρετε τι εννοώ να φτάσουμε σε μία έντιμη
συμφωνία δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ευ Τσα
καλώτος επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την
φρασεολογία με αυτή του καλοκαιριού του
2015 πριν από την υπογραφή του 3ου μνημονίου
Μιλώντας στο πρακτορείο Ρόιτερς ο
Οικονομικών υπογράμμισε ακόμη ότι
η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης
είναι πιθανόν να συγκρατήσει την οικονομική
ανάκαμψη την έγκαιρη επιστροφή στις
Σύμφωνα με τον ίδιο η επίτευξη συμφωνίας
θα επιτρέψει τη συμμετοχή της χώρας
στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας προς την άνοιξη του
ίδια

υπουργός

αγορές

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ Κουτσούμπας
την ακόλουθη δήλωση το Σάββατο απ τη
Θήβα Ο λαός μας δεν πρέπει να περιμένει
παθητικά τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση και
τι θα κάνει το κουαρτέτο σε συνεργασία με
την κυβέρνηση Ετσι κι αλλιώς ματώνει πάνω
στα πρωτογενή πλεονάσματα Ερχονται πολλά
νέα αντιλαϊκά μέτρα και με τη δεύτερη
και με την απομείωση όπως λένε
του χρέους Αρα χρειάζεται αγώνας κινητοποίηση
Χρειάζεται να αφήσει όλους αυτούς
και τους προηγούμενους που τους γνώρισε
και τώρα θέλουν να κάτσουν πάλι στην καρέκλα
της εξουσίας και τους σημερινούς που
κάνουν όλη τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό
του κεφαλαίου για λογαριασμό της
Ενωσης και του ΔΝΤ και να συμπορευτεί
με το ΚΚΕ εδώ και τώρα
αξιολόγηση

Δεξιά ο Λ/τ Κοστέλο εκπρόσωπος της Κομισιόν
στο κουαρτέτο
2017 και στη συνέχεια την έξοδο του ελληνικού
κράτους για νέα δάνεια από τις χρηματαγορές

Μνημόνια διαρκείας

Την ίδια ώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Α
ΝΕΛ μέσω δηλώσεων του υπουργού Οικονομικών
Ευ Τσακαλώτου επανέρχεται στη γραμμή

Ο λαός να μην περιμένει
παθητικά να συμπορευτεί
με το ΚΚΕ
έκανε

πρωθυπουργός

Την επέλαση αντιλαϊκών μέτρων
λένε έντιμο συμβιβασμό

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

Ταυτόχρονα στο αντιλαϊκό τραπέζι βρίσκεται και
το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων για μετά
το 2018 και σε βάθος πολλών χρόνων το οποίο
αναμένεται να συζητηθεί διεξοδικά σε επόμενη
φάση Σε κάθε περίπτωση στην αντιλαϊκή σούμα
από το 2018 προστίθενται και νέα ποσά πέρα
και πάνω από αυτά που φαίνεται να κλειδώνουν
στην τρέχουσα φάση των αντιλαϊκών
Σε αυτό το πλαίσιο οι όποιες συμφωνίες
επί της αρχής θα πρέπει να εξειδικευθούν
στη συνέχεια με την επόμενη φουρνιά των αντιλαϊκών
μέτρων με συγκεκριμένες παρεμβάσεις
όπως για παράδειγμα η περαιτέρω συμπίεση του
αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς συνταξιούχους
η παραπέρα μείωση των συντάξεων άλλες
παρεμβάσεις ζητήματα στα οποία πρωτοστατεί το
ΔΝΤ και μάλιστα ανεξάρτητα από την όποια
του κρατικού χρέους
Να σημειωθεί ότι η πλευρά του ΔΝΤ με βάση
τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5 του
ΑΕΠ έχει ποσοτικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα
για την περίοδο μετά το 2018 στο 2,5 του ΑΕΠ
ή περίπου σε 4,5 δισ ευρώ σε ετήσια βάση
Σύμφωνα με πληροφορίες για το συγκε
παζαριών

ελάφρυνση

Ευρωπαϊκής

κριμένο ζήτημα δρομολογείται μια κατά αρχή
συμφωνία ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα
εξειδίκευσης και ψήφισης της συγκεκριμένης
γκάμας των αντιλαϊκών μέτρων

Κάλεσμα για επενδύσεις
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών
Δ Παπαδημητρίου στο πλαίσιο ομιλίας του στο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για
την ελληνική οικονομία που πραγματοποιείται

στη Νέα Υόρκη εστίασε στη στρατηγική
και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας
τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ
Η έμφαση δόθηκε στους κλάδους στους οποίους
καταγράφεται ισχυρότερη δυναμική ανάπτυξης
και εξωστρέφειας με συγκριτικό πλεονέκτημα
ενώ ο υπουργός Οικονομίας χαρακτήρισε
ως τομείς που αποτελούν επενδυτικές
για τους διεθνείς επενδυτές τον τουρισμό
την αγορά ακινήτων τον αγροδιατροφικό
τομέα την πληροφορική τις νέες τεχνολογίες
τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική τον
ιατρικό τουρισμό τα logistics και τις μεταφορές
οικονομική

ευκαιρίες

10. ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Τις επενδυτικές ευκαιρίες
που ανοίγονται στον ενεργειακό
κλάδο παρουσίασε στη
Νέα Υόρκη ο υπ Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώρ

γος Σταθάκης

Σελ t

10. ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Στόχος ο ενεργειακός κόμβος

Τις επενδυτικές
ευκαιρίες που
ανοίγονται στον
ενεργειακό κλάδο
παρουσίασε στη Νέα
Υόρκη ο υπουργός
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης κατά
χθεσινή διάρκεια του
συνεδρίου Capital
Link Invest in Greece

τριών κρατών με την ΡΑΕ από
την ελληνική πλευρά στην Κύπρο
το προσεχές δίμηνο
Κατόπιν συζητήθηκαν θέματα
συνεργασίας των τριών κρατών
στην έρευνα και την τεχνολογία
στους τομείς των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της
ενέργειας
Στο μεταξύ κατά την διάρκεια
της ομιλίας του στον Προϋπολογισμό
εξοικονόμησης

0 υπουργός
Περιβάλλοντος

και

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη

Ενέργειας κ
Γιώργος Στα
θακης

την παρουσίαση

των επενδυτικών
Μετά
στο συνέδριο που

ευκαιριών

διοργανώθηκε από διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες ο κ Σταθάκης
βρέθηκε σύμφωνα με τον
προγραμματισμό του στη Wall
Street κηρύσσοντας την έναρξη
της συνεδρίασης του Αμερικανικού
Χρηματιστηρίου
Παράλληλα έντονο ενδιαφέρον
για την κατασκευή αγωγού φυσικού
αερίου με την Ελλάδα σε
ρόλο ενεργειακού κόμβου μεταξύ
Δύσης και Ανατολής επέδειξαν
διεθνείς παράγοντες κατά
τις συναντήσεις που είχε τις
προηγούμενες ημέρες ο κ Σταθάκης
σε Ρώμη Βρυξέλλες και

Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της
προσέλκυσης επενδύσεων σε
περιβαλλοντικές και ενεργειακές
υποδομές
Την ίδια στιγμή η χώρα μας η
ίταλία και η Κύπρος έχουν
να δημιουργήσουν μία
ομάδα εργασίας με αντικείμενο
την πρόοδο του σχεδίου ενώ
το επόμενο χρονικό διάστημα
συμφωνήσει

αναμένεται να υπάρξει και

συνάντηση

σε επίπεδο υπουργών
με τη συμμετοχή και του αρμόδιου
Ευρωπαίου Επίτροπου
Στην ομιλία του ο κ Σταθάκης
ανέφερε ότι ο αγωγός του φυσικού
αερίου θα διασχίζει την
Ανατολική Μεσόγειο προσφέροντας
μία άμεση δίοδο εξαγωγών
των αποθεμάτων της
προς την Ευρώπη
Πιο αναλυτικά συναντήθηκαν
και συζήτησαν στο Ισραήλ την
περασμένη Πέμπτη την επιτάχυνση
υλοποίησης του σχεδίου
περιοχής

κατασκευής αγωγού αερίου
στην Ανατολική Μεσόγειο East
Med και της ηλεκτρικής
διασύνδεσης

Ισραήλ Κύπρου
Κρήτης Αθήνας
Στη τριμερή συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ του
κ.Σταθάκη του υπουργού Υποδομών
Ενέργειας και Υδάτων
του Ισραήλ Γιουβάλ Στάινιτζ
και του γενικού διευθυντή του
υπουργείου Ενέργειας Εμπο

ρίου Βιομηχανίας και Τουρισμού
της Κύπρου Στέλιο Χειμώνα
συζητήθηκε το σχέδιο
αγωγού αερίου στην

κατασκευής

Ανατολική Μεσόγειο East Med
Ταυτοχρόνως συνομολογήθηκε
ότι πρόκειται για ένα πολύ

σημαντικό έργο και όλες οι

πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση
τους που οι πρόσφατες
μελέτες έδειξαν ότι πρόκειται
για έργο τεχνικά και εμπορικά
ρεαλιστικό
Μάλιστα αποφασίστηκε να
να γίνει σύντομα συνάντηση
σε επίπεδο υπουργών με
επιδιωχθεί

τη συμμετοχή του αρμοδίου
Ευρωπαίου επιτρόπου προκειμένου
να εξεταστούν τα επόμενα
βήματα στην προώθηση του

έργου
Όσον αφορά το έργο ηλεκτρικής
διασύνδεσης Ισραήλ Κύπρου
Κρήτης Αθήνας ελήφθη
η απόφαση το επόμενο βήμα
να είναι η συνάντηση των
ρυθμιστικών αρχών των
αρμόδιων

ο υπουργός Ενέργειας και

Περιβάλλοντος

παρουσίασε
τα τέσσερα βήματα της
κυβέρνησης σε ότι αφορά την
πολιτική στην ενέργεια Όπως
είπε πρώτο βήμα είναι ο
έως το 2020 ο οποίος
περιλαμβάνει την σύσταση Εθνικού
Συμβουλίου Ενέργειας
Δεύτερο η μετάβαση σε ένα
νέο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας
εξηγώντας πως αυτό
αλλαγές στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και ένα πολύ ευρύτερο σύστημα
δικτύων μεταφοράς που αφορούν
τη νησιωτική Ελλάδα την
Κρήτη και άλλες περιοχές και
αναβάθμιση των δικτύων έτσι
που να μπορούν να συνδέονται
με την ψηφιακή τεχνολογία
Το τρίτο βήμα αφορούσε τον
τομέα της χωροταξίας για τον
οποίο προανήγγειλε την κατάθεση
νομοσχεδίου την ερχόμενη
εβδομάδα ενώ το τελευταίο
είναι η μετεξέλιξη της χώρας σε
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο
στρατηγικής σημασίας ΤΑΠ
Αλεξανδρούπολη τον αγωγό
που θα πηγαίνει προς τα βόρεια
Βουλγαρία-Ρουμανία και δεκάδες
άλλες πρωτοβουλίες
συνοπτικά

σχεδιασμός

συνεπάγεται

Κόμβος
Υπήρξε έντονο
ενδιαφέρον για
την κατασκευή
αγωγού φυσικού
αερίου με
την Ελλάδα σε
ρόλο ενεργειακού
κόμβου μεταξύ
Δύσης και
Ανατολής

11. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,5%
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώιος μιλάει για έντιμο συμβιβασμό
και η Ντέλια Βελκουλέσκου δηλώνει ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί
να υποστηρίζει ένα πρόγραμμα με στόχους για πρωτογενή
πλεονάσματα πάνω από 1 5 του ΑΕΠ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟ 0 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ 0ΕΣΜΩΝ

Πάλι έντιμο συμβιβασμό ψάχνει η
Με

το ΔΝΤ ανυποχώρητο

στις θέσεις του που

φέρνουν

στην Αθήνα μέτρα
4,55 δια ευρώ την Ευρωπαϊκή
να επικεντρώνεται υτη δεύτερη
αξιολόγηση και τον υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο να
ζητά ξανά έντιμο συμβιβασμό ξεκινά
σήμερα o τρίτος γύρος των απευθείας
επαφών με τους θεσμούς ενώ
όλοι διατηρούν χαμηλές προσδοκίες
για κάποιο ουσιαστικό αποτελεσμα
Τον τόνο των διαπραγματεύσεων
αναμένεται να δώσει αυτήν τη φορά
το ΔΝΤ το οποίο δείχνει ανυποχώρητο
στις θέσεις του απέναντι στο
ελληνικό πρόγραμμα Η επικεφαλής
της ομάδας του Ταμείου Ντέλια
άνοιξε τα χαρτιά της από
χθες όταν μιλώντας υτο συνέδριο του
Capital Link υτη Νέα Υόρκη επανελα
βε ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να υπουτη
ρίζει ένα πρόγραμμα με υτόχους για
πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από
1 5
του ΑΕΠ με βάση τα μέτρα που
έχουν συμφωνηθεί και υλοποιούνται
από την Αθήνα Επεσήμανε επίσης την
Επιτροπή

Βελκουλέσκου

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

D ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ανησυχία του Ταμείου για την καθυ
υτέρηση υτη διαδικασία εκκαθάρισης
των κόκκινων δανείων και παρά τα

πλεονάσματα που παρουσιάζει η
πλευρά μίλησε για πολύ φτωχές
δημοσιονομικές επιδόσεις της
Ελλάδας και την ανάγκη υιοθέτησης
σοβαρών μεταρρυθμίσεων από την
πλευρά της Αθήνας παραπέμποντας
υτην ουσία υτα μέτρα για τη μείωση
των συντάξεων και του αφορολόγητου
που έχει ζητήσει η ίδια μέσα από
την έκθεση του άρθρου IV
ελληνική

Οι Ευρωπαίοι
δηλώνει επίσημα
ότι έρχεται υτην Αθήνα για να
κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση για την
οποία μάλιυτα λέει σε κάθε ευκαιρία
ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος
Σε ό,τι αφορά το ακανθώδες θέμα
των πρωτογενών πλεονασμάτων και
της διαφοράς μεταξύ Γερμανίας και
ΔΝΤ τονίζεται ότι θα συζητηθεί μεν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν από
τους δανειυτές σε πολιτικό επίπεδο
Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωνε
χθες ότι με δεδομένη την πρόοδο
που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα κυρίως
σε σχέση με τον Προϋπολογισμό
του 201 7 πιυτεύουμε ότι όλες
οι πλευρές θα συμμετάσχουν ενεργά
υτις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας
σε τεχνικό επίπεδο υτο πλαίσιο
της δεύτερης αξιολόγησης

χνικό επίπεδο σε όλα τα θέματα της
δεύτερης αξιολόγησης
Η ίδια πηγή ανέφερε πάντως ότι
το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι
θεσμοί υτην Αθήνα είναι η εξέταση

των εξαγγελιών του πρωθυπουργού
για τις παροχές των 61 7 εκατ
ευρώ υτους χαμηλοσυνταξιούχους
Θα διαπιυτώσουν εάν το παραπάνω
ποσό δημιουργεί πρόβλημα ή όχι υτο

Κλείσιμο ms δεύτ.ερη5

Δύο καυτά θέματα
Κοινοτική πηγή υτις Βρυξέλλες
χθες ότι υτόχος των συζητήσεων
υπογράμμιζε

που ξεκινούν σήμερα υτην

Αθήνα είναι να κλείσουν τα εργασιακό
όπου η μεγαλύτερη εκκρεμότητα
αφορά το θέμα των συλλογικών
καθώς και το δημοσιονομικό
κενό του 201 8
Εάν συμφωνηθούν τα δύο αυτά
συμβάσεων

θέματα τότε ολοκληρώνεται και
η απουτολή των θεσμών οι οποίοι
θα υποβάλουν έκθεση υτην Ομάδα
Εργασίας του Eurogroup ανακοινώνοντας
ότι υπάρχει συμφωνία σε τε¬

αξιολόγησα εδώ

και τώρα επιδιώκει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

—

μ

πρωτογενές πλεόνασμα του 201 6 Η
κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι με την
υπεραπόδοση των εσόδων έχει ένα
επιπρόσθετο πλεόνασμα της Γ,άξης
του 1 δισ ευρώ και δίνοντας τα 61 7
εκατ ευρώ κρατάει και ένα μαξιλάρι
περίπου 400 εκατ ευρώ Παραδέχονται
πάντως ότι οι εξαγγελίες τους

αιφνιδίασαν και ότι παραβιάζουν την
πάγια αρχή του Μνημονίου ότι τα μέτρα

που θα έχουν δημοσιονομική
θα πρέπει να συμφωνούνται
εκ των προτέρων με τους θεσμούς
Σχετικά με την άλλπ εξαγγελία
του πρωθυπουργού που αφορά την
αναυτολή της αύξησης του ΦΠΑ υτα
νησιά του Βορείου και Ανατολικού
επίπτωση

Αιγαίου

υτις Βρυξέλλες συμφωνούν με
το μέτρο και δεν πρόκειται να θέσουν
θέμα γιατί θεωρούν ότι οι κάτοικοι
των περιοχών αυτών έχουν επωμισθεί
μεγάλο βάρος του προσφυγικού
και πρέπει να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης

Πλεονάσματα

Για την απόφαση του τελευταίου
Eurogroup σχετικά με την υποχρέωση
της Ελλάδας να επιτύχει μετά το
201 8 και για μια μεσοπρόθεσμη

περίοδο

πρωτογενή πλεονάσματα 3,5
του ΑΕΠ η κοινοτική πηγή τόνιζε χθες
ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί μεταξύ
των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης
αλλά δεν αναμένεται να επι

11. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,5%
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

►►

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ, ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩ

Παίζοντας... τα τελευταία χαρτιά
ΤΡΕΧΟΥΝ και δεν φτάνουν τα
εικοσιτετράωρα στη συγκυτελευταία

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., αναζητώντας
λύση και άρση του αδιεξόδου

στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης
με τους πιστωτές της χώρας. Με τα
καυτά μέτωπα της αξιολόγησης να
παραμένουν ανοιχτά και το νέο γύρο
των συζητήσεων να φαντάζει εξίσου

πιεστικός με το μέχρι σήμερα γνωστό
μοτίβο των... μαύρων τρυπών,
ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας,
παίζει πλέον ένα από τα τελευταία
του χαρτιά, προκειμένου το Μέγαρο
Μαξίμου να αποφύγει ένα επόμενο
σφοδρό κύμα μέτρων.
Οι επαφές του κ. Τσίπρα με τον
πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Φρανσουά Ολάντ, και την καγκελάριο

της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ
βάζουν εμπρός το αφήγημα της πολιτικής
διαπραγμάτευσης, την ώρα που
όλα τα καυτά ζητήματα ετέθησαν επί
τάπητος στη μαραθώνια συνεδρία, ση της Πολιτικής Γραμματείας της
Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με
πηγές, ο κ. Τσίπρας ανέφερε
στο κομματικό όργανο ότι η ελληνική
κομματικές

κυβέρνηση έχε» εφαρμόσει τη συμφωνία
του Αυγούστου tou 201 5 και
το ίδιο περιμένει και από τους
Παράλληλα, υποστήριξε ότι
το ΔΝΤ οφείλει να επιμείνει με παρρησία
στη θέση του για πρωτογενή
πλεονάσματα 1 ,5% μετά τη λήξη του
θεσμούς.

►►

Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ «Τ 3η ΣΥΝΤΑΞΗ»

κυβέρνηση
λυθεί σε τεχνικό επίπεδα Στην Αθήνα
οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να
προσδιορίσουν τόσο την ακριβή
διάρκεια

που πρέπει να επιτυγχάνονται
πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ όσο και

τα μέτρα που θα ληφθούν σε

περίπτωση

απόκλισης. Στη συνέχεια τη
«σκυτάλη» θα πάρει η Ομάδα Εργασίας
(EWG) του Eurogroup.

«Νερωμένο κρασί»
Στο μεταξύ χθες ο κ. Τσακαλώτος σε
δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters
τόνισε: «Η ελληνική έκφραση
είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε νερό

στο κρασί μας. Δεν μου αρέσει η
έκφραση, γιατί δεν συμπαθώ το
νερωμένο

κρασί, αλλά αντιλαμβάνεστε
τι θέλω να πω, να έλθουμε σε έναν
έντιμο συμβιβασμό». Και συνέχισε:

«Δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λογική
μιας επιστροφής στην αβεβαιότητα
και τις καθυστερήσεις», ενώ
πρόσθεσε ότι η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται
με τις υποχρεώσεις της και
εμπλέκεται σε «δημιουργικές
με τους πιστωτές.
διαπραγματεύσεις»

Στο μεταξύ κυβερνητικοί κύκλοι
τόνιζαν και χθες ότι αναζητούνται
τρόποι για να αρθεί το αδιέξοδο που
διαφαίνεται, λόγω της διαφοράς μεταξύ
του ΔΝΤ και της Γερμανίας.
Η πρώτη εναλλακτική που εξετάζεται
είναι μαζί με την παράταση της

ζωής του κόφτη και μετά το 2018
να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα...
στα μέτρα του ΔΝΤ.

Να συμφωνηθεί δηλαδή ότι σε
περίπτωση αποκλίσεων από τον
στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% θα ενεργοποιούνται μέτρα
όπως αυτά που θέλει το ΔΝΤ τα
οποία όμως θα ψηφίζονται τότε και
όχι από τώρα.
Παρ' όλα αυτά παραδέχονται ότι
μια τέτοια λύση δεν συγκεντρώνει
πολλές πιθανότητες να γίνει αποδεκτή
από το ΔΝΤ.
Ενα δεύτερο, πιο τολμηρό σενάριο
είναι ένα πρόγραμμα χωρίς ΔΝΤ
το οποίο έχει ακόμη περισσότερες
δυσκολίες λόγω της επιμονής της
Γερμανίας για ενεργή παρουσία του
Ταμείου στο πρόγραμμα. ■

προγράμματος και όχι να πιέζει για
πρόσθετα μέτρα λιτότητας.
«Σε μια περίοδο γενικευμένης
για την Ευρώπη, η σταθεροποίηση
της ελληνικής οικονομίας
και η ανάστυξή της δεν μπορούν να
συμβαδίσουν με τη νομοθέτηση νέων
μέτρων που θα ισχύσουν μετά το
201 8. Αυτό θα τονίσω και στις επαφές
μου σε Βρυξέλλες και Βερολίνο»,
φέρεται να σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Στο μεταξύ, κύελοι του Μαξίμου
έσπευσαν χθες, μέσα από την...
συνήθεια των ανεπίσημων
αβεβαιότητας

αγαπημένη

ενημερώσεων, να υποστηρίξουν
πως οι εελογές είναι εκτός κάδρου.
«Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
ξεκαθάρισε με τον πιο εμφατικό

τρόπο κατά την προχθεσινή συζήτηση
στη Βουλή ότι η κυβέρνηση θα

εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι
εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο
του 201 9, την επόμενη κιόλας μέρα
ο κυριακάτικος Τύπος δημιούργησε
μια φανταστική εικόνα, δίνοντας
μάλιστα και ημερομηνίες εκλογών.
Ξεκαθαρίζουμε, λοιπόν, για μία ακόμη
φορά ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει
σκοπό να παραδώσει τη χώρα σας

ορέξεις των προθύμων», ανέφεραν
οι κυβερνητικές πηγές, μέσω non
paper που τττλτκρορήθπκε με τον...
ευφάνταστο τπλο: «Η κυβέρνηση
δεν θα παραδώσει τη χώρα στους

«Με ενδιαφέρον διαβάσαμε και
διάφορα ευφάνταστα σενάρια για
τον υποτιθέμενο κυβερνητικό
για ψήφιση μέτρων που
αφορούν την περίοδο μετά τη λήξη
του προγράμματος με αυξημένη
σχεδιασμό

πλειοψηφία Ενημερώνουμε, λοιπόν,
όσους τροφοδοτούν αυτά τα σενάρια
ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας δεν πρόκειται σε καμία
περίπτωση να προστεθούν σε όσους
από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζονται
έτοιμοι να αποδεχτούν τις
παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ και
του κ. Σόιμπλε. Το λέμε λοιπόν, για
μία ακόμη φορά: Η δεύτερη αξιολόγηση
θα κλείσει χωρίς νομοθέτηση
επιπλέον μέτρων», σημείωσαν οι
κυβερνητικοί κύκλοι
Κστά τη σημερινή του επίσκεψη
στη Νίσυρο και σε μια προσπάθεια
να κρατήσει στον αφρό τις όποιες
επικοινωνιακές ανάσες κέρδισε η
συγκυβέρνηση από τη... χριστουγεννιάτικη
παροχολογία της τελευταίας
εβδομάδας, ο κ. Τσίπρας θα
αναφερθεί στην αναστολή αύξησης
του Φ ΠΑ στα νησιά του Βορείου και
του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα,
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα
εξαγγείλει την ενσωμάτωση της ρήτρας
νησιωτικότητας στο Σύνταγμα

εν όψει της συνταγμστικής αναθεώρησης.

ΔΗΜ. ΓΚΑΤΣΙΟΣ

πρόθυμους».

10-20% ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

«Κλείδωσε» το αφορολόγητο μέσω κάρτας
ΠΟΣΟΣΤΑ από 1 0% έως 20% του ετησίου εισοδήματός τους θα πρέπει πλέον να καλύπτουν με δαπάνες
εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι
οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες προκειμένου να παραμείνουν δικαιούχοι των
εκπτώσεων φόρου των 1 .900 έως 2.1 00 ευρώ που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία
Η υποχρέωσή τους αυτή ισχύει από την 1 η-1 -201 7
και περιλαμβάνεται στις διατάξεις ενός νέου
που κατέθεσαν αργά χθες βράδυ στη
Βουλή τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται
διαδικασία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας
ύλης παρελθόντων ετών, σύμφωνα με την οποία
μισθωτοί,

πολυνομοσχεδίου

►►

φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει
ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση
μπορούν μέχρι 31 -5-201 7 να υποβάλουν αρχικές ή
τροποποιητικές δηλώσεις για φόρους εισοδήματος,
ΦΠΑ ακινήτων και λοιπών φόρων στις οποίες μπορούν
να συμπεριλάβουν μη δηλωθείσα φορολογητέα
ύλη και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν
προσαυξημένους με πρόσθετους ή πρόστιμα εκπρόθεσμης
υποβολής και τόκους αλλά με απαλλαγή από
τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης του Κώδικα
Διαδικασιών τα οποία ανέρχονται σε
25% έως και 1 00% επί των διαφορών φόρου
και
καθώς
με απαλλαγή από τις ποινικές κυρώσεις
για φοροδιαφυγή.
δήλωση

Φορολογικών

ποσοστά

«ΒΟΜΒΑ» ΑΠΟ ΠΟΟΥΛ ΤΟΜΣΕΝ

«Το ΔΝΤ δεν ζητάει περισσότερη λιτότητα»
«ΤΟ ΔΝΤ δεν ζητάει περισσότερη
λιτότητα για την Ελλάδα». Αυτός
είναι ο τίτλος άρθρου, που
τα στελέχη του ΔΝΤ
Μορίς Ομπστφελντ και Πόουλ
Τόμσεν και δημοσιεύθηκε στον
επίσημο δικτυακό τόπο του ΔΝΤ.
Οι συντάκτες αναφέρουν ότι η
ελληνική κυβέρνηση, αντίθετα
με τις συμβουλές του ΔΝΤ, είναι
συνυπογράφουν

αυτη που συμφώνησε με τους
Ευρωπαίους εταίρους της σε
πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%
μέχρι το 201 8, αν και το ΔΝΤ
είχε προειδοποιήσει ότι ο στόχος
αυτός δεν είναι ρεαλιστικός.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο
νέος Προϋπολογισμός δεν είναι
αναπτυξιακός και καλούν την
κυβέρνηση να υλοποιήσει περισ¬

σότερα στο μέτωπο των
σχετικά με τη δομή
των φόρων και των κρατικών
μεταρρυθμίσεων

δαπανών.

Επίσης, τάσσονται υπέρ της
μείωσης του αφορολογήτου,
της άρσης των περιορισμών

στις ομαδικές απολύσεις και της

μείωσης των δαπανών για το
ασφαλιστικό.

12. ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .13/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 13

Δ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛ ΧΑΡΓΓΣΗΣ ΣΤΗ Ν ΥΟΡΚΗ

Απλό και διάφανο
επιχειρηματικό περιβάλλον
Σχτς στρατηγικές προτεραιότητες της
χώρας οι οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση
άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση
των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις
και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδό

τησης των επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο
Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρί
ου μιλώντας στο 1 8ο Ετήσιο Συνέδριο Capital
Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Ο Δ Παπαδημητρίου στην ομιλία του με θέμα
Επενδύοντας για την ανάπτυξη Όραμα και
στρατηγική επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία
παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα
κλείσει με θετικό πρόσημο Σημείωσε πως από
τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση
αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή
της χώρας στον μηχανισμό ποσοτικής
γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη
ώθηση στην ανάπτυξη Κλείνοντας ο Δ
Παπαδημητρίου χαρακτήρισε ως τομείς που
επενδυτικές ευκαιρίες για τους διεθνείς
επενδυτές τον τουρισμό την αγορά ακινήτων
τον αγροδιατροφικό τομέα την πληροφορική
και τις νέες τεχνολογίες τις επιστήμες
τη φαρμακευτική καθώς και τον
και
υγείας
τουρισμό τα logistics και τις μεταφορές
υπουργός

χαλάρωσης

αποτελούν

ιατρικό

Ευοίωνες όσο ποτέ οι
μακροοικονομικές προοπτικές

Επενδυτικές ευκαιρίες σε
τουρισμό αγορά ακινήτων
αγροδιατροφικό τομέα νέες
τεχνολογίες φαρμακευτική
ιατρικό τουρισμό logistics και
μεταφορές έδειξε ο υπουργός
Οικονομίας

►

σε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης

αξιοποιώντας

τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
το ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική
γεωγραφική θέση της χώρας
Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα
χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές τα
του νέου ΕΣΠΑ τον νέο Αναπτυξιακό
Νόμο αλλά και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά
εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας
σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο
Συμμετοχών Fund of Funds που συστήνεται τις
επόμενες μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά
κεφάλαια με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί
ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ ευρώ για τη
χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων Πέρα από τους χρηματοδοτικούς
μηχανισμούς ο Αλ Χαρίτσης
τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη
συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
του επιχειρείν με στόχο τη μείωση της
την απλοποίηση και επιτάχυνση
των διαδικασιών τη διασφάλιση της διαφάνειας
προπάντων

προγράμματα

υπογράμμισε

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης που ήταν ο
κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα Επιδιώκοντας

την ανάπτυξη Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί
για επενδύσεις στην Ελλάδα επισήμανε
πως οι μακροοικονομικές προοπτικές της
οικονομίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ
την τελευταία εξαετία μετά και τη συμφωνία
για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του
δημόσιου χρέους Πλέον το στοίχημα για την
ελληνική οικονομία είναι να μπορέσει να μπει
ελληνικής

γραφειοκρατίας

κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε
ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό
περιβάλλον με σαφείς και σταθερούς κανόνες σε
όλα τα πεδία της φορολογίας της αδειοδότη
σης της χωροταξίας της χρηματοδότησης τόνισε
Ο

ο αναπληρωτής υπουργός
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Γ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Πέντε επενδυτικές ευκαιρίες
στον ενεργειακό τομέα
Με τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών η Ελλάδα σύντομα θα
είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες ιστορίες ανάπτυξπς διεθνώς
Στις επενδυτικές

2020 Η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει
το 18 της ενέργειας να
προέρχεται από ΑΠΕ ανέφερε
ενώ επανέλαβε τη δέσμευση το
μερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί
στο 50 μέχρι το 2020
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε
σε πέντε επενδυτικές

ευκαιρίες

που παρουσιάζει ο κλάδος
της ενέργειας στην Ελλάδα σε
συνθήκες που πλέον ελαχιστοποιούν
το ρίσκο και υπόσχονται
υψηλές αποδόσεις
ο υπουργός ΠΕΝ Γ
Σταθάκης μιλώντας σε γεύμα
αναφέρθηκε

ευκαιρίες

του συνεδρίου Annual Capital
Link Invest in Greece Forum
στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός εξέφρασε την
του για τις αποφάσεις
του πρόσφατου Eurogroup και την
του για άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης ενώ αναφέρθηκε στα πρόσφατα
εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας για
της ανάπτυξης προς το 3 το
διάστημα Εκτίμησε ότι σύντομα η Ε
ΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δημόσιο να
ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά ομολόγων
και επιταχύνοντας την πλήρη άρση
στην κίνηση κεφαλαίων εντός του
201 7 Έτσι συνέχισε σταδιακά εκλείπουν οι
παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική
οικονομία από τις υπόλοιπες της Ευρω
ζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται με τις επενδύσεις στην Ελλάδα οι
οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις
Επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες του ενεργειακού
τομέα με βάση δύο καθοριστικές παραμέτρους
τη Συμφωνία των Παρισίων για την
Κλιματική Αλλαγή και την ανάγκη για επενδύσεις
σε πράσινες τεχνολογίες καθώς και
τη μετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το
ικανοποίηση

αισιοδοξία

επιτάχυνση

επόμενο

ομόλογα

περιορισμών

Τη λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας επενδύσεις που
θα διασφαλίζουν σταθερότητα
του συστήματος και αναβάθμιση
παλαιών λνγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
2 Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού νέας
γενιάς με βάση την ψηφιακή τεχνολογία
τους έξυπνους μετρητές πεδίο όπου υπάρχει
περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ ευρώ και
ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης
start up επιχειρήσεων
3 Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο διασυνδέσεις
νησιών μεγαλύτερη αξιοποίηση ΑΠΕ
σύγχρονα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
1

4 Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόμι
Το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας
αναδεικνύεται μέσα από σημαντικά έργα για
τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και
ενδιαφέρον
5 Εξόρυξη πετρελαίου διεθνείς διαγωνισμοί
για κοιτάσματα σε Δ Ελλάδα νότια της
Κρήτης το κοίτασμα στον Πρίνο σχεδιασμός
επενδυτικό

νέας εξόρυξης στο Κατάκολο
Ο υπουργός κατέληξε ότι με τη βοήθεια και
των ξένων επενδυτών η Ελλάδα σύντομα θα
είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες ιστορίες
ανάπτυξης διεθνώς αφήνοντας πίσω της
τη χαμένη δεκαετία που προηγήθηκε
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Επιλέξτε να είστε μέρος
της αναγέννησης της Ελλάδας
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται Επιλέξτε να είστε
μέρος αυτής της αναγέννησης Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή
Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός σε
παρέμβασή του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο Capital Link Invest In Greece
Forum που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη
επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη
δυναμική που έχει διαμορφωθεί για τις

2

μαγνητοσκοπημένη

προοπτικές

της ελληνικής οικονομίας και
την πρόσκλησή του για
στη χώρα μας
Ειδικότερα ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι
έχει περάσει σχεδόν ένας xpôvoc από την
προηγούμενη φορά που είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής
επαναλαμβάνοντας

επενδύσεις

οικονομίας στους συμμετέχοντες στο Φόρουμ
και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν στην
προσπάθειά μας να ανατάξουμε την ελληνική
οικονομία και να επενδύσετε στην Ελλάδα
συμπληρώνοντας Είμαι σίγουρος ότι όσοι από
εσάς το αποτόλμησαν δεν το μετανιώνουν
σήμερα Γιατί μέσα το 2016 η οικονομία μας
ανάκτησε τη θετική αναπτυξιακή της δυναμική
υπεραπέδωσε ως προς τους δημοσιονομικούς
στόχους και εφάρμοσε μια σειρά
μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν
διαρθρωτικών

την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον
Επίσης ο ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
ότι όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν πλέον
ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με υψηλούς

Μαγνητοσκοπημένη
Capital
Link Invest In Greece Forum

► παρέμβαση στο

το 2017 και 3,1 το 2018
ακόμη ότι σε αναγνώριση των
προσπαθειών το πρόσφατο Eurogroup της
5ης Δεκεμβρίου ανακοίνωσε την εφαρμογή
των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την
του χρέους σύμφωνα πάντα με τη
συμφωνία του περασμένου Μαΐου και ανα¬

ρυθμούς 2,7

αναφέροντας

ελάφρυνση

μένεται η Ελλάδα να έχει πρόσβαση στις

αγορές

εντός του 201 7 Επομένως ανανεώνω
και φέτος την πρόσκλησή μου προς εσάς Η
ξαναγεννιέται Επιλέξτε να είστε μέρος
αυτής της αναγέννησης Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή κατέληξε
ο Αλέξης Τσίπρας
Ελλάδα
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Avoiyovias την όρεξη
των επενδυτών
Με την αντιστροφή μιας δημοφιλούς
φράσης του Αμερικανού οικονομολόγου
Μίλτον Φρίντμαν ο υπουργός ΠΕΝ Γ
f
Σταθάκης άνοιξε όχι μόνο το γεύμα
οτο πλαίσιο του συνεδρίου Capital Link
στη Νεα Υόρκη αλλα και την
όρεξη
Ί
επίδοξων επενδυτών στη χώρα μας
ν
Παραθέτοντας τη φράση there is no
κατά λέξη δω
such thing as a free lunch
ρεάν γεύμα δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα δεν χαρί

ζεται όλα έχουν τίμημα ο υπουργός σχο
λίασε πως όχι μόνο σκεφτόμουν να
ijH^k πληρώσω κάτι αλλά θα σας δώσω μια
glN^A κορυφαία επενδυτική ευκαιρία την Ελ
λάδα
0 ίδιος σημείωσε ότι η ανά
3ρΙβ m κάμψη της ελληνικής οικονομίας
μπορεί να προσφέρει τον επιδιωκόμενο
συνδυασμό υψηλές αποδόσεις με χα
στοιχείο σημαντικό για την
μηλό ρίσκο
προσέλκυση επενδύσεων

J

JI
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Ενεργειακός
cnaupocpôpos...
Με ενεργειακό σταυροφόρο... παρομοίασε
τον εαυτό του ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γ. Σταθάκης μιλώντας
χθες στο συνέδριο της Capital Link
στη Ν. Υόρκη με θέμα «Η ώρα της ελληνικής
οικονομίας». Ο κ. Σταθόκης, που

ήταν ο επίσημος ομιλητής στο γεύμα,
αφσυ σημείωσε τις επενδυτικές ευκαιρίες
που κρύβει ο ενεργειακός τομέας της
χώρας, σημείωσε χαριτολογώντας: «Ισως
κάποιοι θα παρατήρησαν ότι τις τελευταίες
μέρες έχω κόνει απανωτό ταξίδια
από τη Ρώμη στις Βρυξέλλες και από εκεί
στην Ιερουσαλήμ. Εχω αρχίσει να νιώθω
σαν ενεργειακός σταυροφόρος. Ευτυχώς
δεν είμαστε στον 12ο αιώνα...».

ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ευκαιρίες που κρύβει π χώρα pas επικεντρώθηκε
η ομιλία Σταθάκη στη Νέα Υόρκη

17. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΙΟΥΜΟΡ...
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Οιαν υπάρχει
χιούμορ
Τι κι αν μας γυρνούν οι επενδυτές την
πλάτη ευτυχώς που υπάρχει και το χιούμορ
Ενδεικτικά είναι τα όσα είπε χθες
ο Γιώργος Σταθάκης από το βήμα του
συνεδρίου Capital Link στη Νέα Υόρκη
απευθυνόμενους προς τους επενδυτές
Σε μια προσπάθεια να τους πείσει να
επενδύσουν στη χώρα μας επιχείρησε
να σπάσει τον πάγο με πολύ χιούμορ
Αφού μίλησε για πέντε παράθυρα ευκαιριών
winâows of opportunities όπως
είπε στα ενεργειακά έξυπνα δίκτυα

νέες μονάδες διασυνδέσεις αγωγοί
πετρέλαια κατέληξε λέγοντας θα μπορούσα
να σας παρουσιάσω τόσα ακόμη
παράθυρα όσα έχει το κτίριο Κράισλερ
Chrysler Building Αλλά δυστυχώς είχα
μόνο 20 λεπτά στη διάθεσή μου και ήρθε
η ώρα για το γλυκό Πάλι καλά που
υπάρχουν και τα γλυκά αν καταλάβατε
που αρέσουν και στον Γιώργο
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Capital Link's 18th Annual Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday December 12
2016

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

This Forum will provide the audience with a unique blend of informational marketing and networking opportunities It is an international conference about
Greece in New York City featuring government and business leaders from the United States Greece and Europe It provides the point of view of the major
investment and commercial banks involved with Greece the supranational institutions the major investors the Greek government and the Greek private
sector companies December mark's the 1 8 year milestone of Capital Link's commitment to raising awareness about Greece as an investment destination
to a wider investor universe 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 markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds
energy infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans management and global shipping
The Ambassador of Greece to the USA Hon Haris Lalacos will provide the opening remarks to the Forum which will be supported by the Consulate
General in New York and represented by the Consul General Hon Dr Konstantinos Koutras
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will send the Government's message to the international investor Community via webcast

Seven Greek Government Officials
Hon George Stathakis Minister of Environment and Energy
Hon Dimitri Papadimitriou Minister of Economy and Development
• Hon Elena Kountoura Minister of Tourism
Hon Alexis Charitsis Alternate Minister of Economy and Development Hon George Chouliarakis Alternate
Minister of Finance via webcast
Mr George Pitsilis Secretary General of the General Secretariat for Public Revenue
Ministry of Finance
• Mr Eric Tourret
Deputy CEO Hellenic Financial Stability Fund

Seven global investment banks
Citi Bank of America Merrill Lynch BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures
Group

Four Greek Systematic Banks
Wholesale Banking
National Bank of Greece Mr Leonidas
Alpha Bank Mr Theodore Athanassopoulos Executive General Manager NPL
Fragkiadakis CEO National Bank of Greece Mr Constantinos Vossikas AGM for Corporate Special Assets Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos
Karamouzis Chairman
Emeritus Professor University of Piraeus Piraeus Bank Mr Spyros Papaspyrou Executive General Manager Non Core
Business Restructuring Portfolio

Senior Representatives From European S International Organizations
Mr Declan Costello Director European Commission Directorate-General for Economic
Financial Affairs Mr Francesco Drudi Principal Adviser
Country coordinator for Greece Mrs Sabina Dziurman Director for Greece and Cyprus European Bank for Reconstruction and Development
• Mrs Andrea
Mr Nicola Giammarioli Head of Strategy Institutional Relations
Engel Country Manager International Finance Corporation IFC
European Stability Mechanism Mr loannis Kaltsas Head of Division European Investment Bank Mr loannis Tsakiris Head of Division of SE Europe
and EU Neighborhood European Investment Fund Mrs Delia Velculescu Mission Chief for Greece Deputy Unit Chief in the European Department
International Monetary Fund TBC

International Investors
Mr Costas Karagiannis Operating Partner
BlackRock
Mr Paschalis Bouchoris Managing Director
Apollo Management International
• Calamos Investments
Mr John P Calamos Sr Founder Chairman Global Chief Investment Officer Calamos Investments Mr John Koudounis
CEO KPS Capital Partners LP Mr Michael Psaros Co-Founder Managing Partner Oaktree Mr Spyros Spyropoulos Senior Advisor Red Apple
Group Mr John Catsimatidis Chairman CEO The Libra Group Mr George Logothetis Chairman CEO TBC WL Ross Co Mr Wilbur Ross
Chairman and Chief Strategy Officer York Capital Mr William Charles Vrattos Partner Portfolio Manager

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Multinational Companies

Organizations

A.S Papadimitriou
Partners Law Firm Aegean Airlines S.A Alexiou
Kosmopoulos Law Firm Artemis ITS SA Ballas Pelecanos Associates
LP.C Bloomberg TV Radio Dolphin Capital Eldoraldo Gold ELLAKTOR EY First Athens S,A Greek National Tourism Organization Grivalia
Properties REIC Hellenic Petroleum SA Intercontinental Real Estate Development Intralot Karatzas Partners Law Firm Lamda Development
•
Megas Yeeros Group McKinsey
Company Greece momencioTM NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange OTE Public Power
Corporation S.A Quest Holdings SA Reed Smith SEV Hellenic Federation of Enterprises Shearman
Sterling London LLP TEMES SA Tite
Capital Limited The Libra Group Trans Adriatic Pipeline TAP Watson Farley Williapis White Key Villas

Global Shipping Companies
Dorian Gas Ltd

NYSE;LPG

Euroseas Ltd

NASDAQ:ESEA Teekay Corp NYSETK and Tsakos Energy Navigation NYSETNP

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forums.capitallink.com/greece/20ie/index.hM
For more information please contact Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY

Το «Capital Link» βράβευσε τον µεγαλοεπενδυτή Γουίλµπουρ Ρος (βί...
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https://www.ekirikas.com/445857-2/

Το «Capital Link» βράβευσε τον
µεγαλοεπενδυτή Ρος (βίντεο)
Από Εθνικός Κήρυξ - 13 ∆εκέµβριος, 2016

O κ. Τζον Κατσιµατίδης, ο κ. Γουίλµπουρ Ρος και ο κ. Νίκος Μπορνόζης. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με τη βράβευση του κ. Γουίλµπουρ Ρος, µεγαλοεπενδυτή και σε
ελληνικές τράπεζες, καθώς επίσης και επιλεγµένου από τον Ντόναλντ Τραµπ για το
αξίωµα του Υπουργού Εµπορίου, ολοκληρώθηκε το επίσηµο δείπνο στο πλαίσιο του
18ου ετήσιου Capital Link Invest In Greece Forum.
Ο κ. Ρος τιµήθηκε µε το βραβείο «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» για
την «εξαιρετική του συνεισφορά στην Ελλάδα», κατά τη διάρκεια του επισήµου δείπνου
που παρατέθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας στο Harvard Club της Νέας Υόρκης.

Βίντεο:Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη
Στο συνέδριο συµµετείχαν έξι συνολικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης και συγκεκριµένα
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Στο συνέδριο συµµετείχαν έξι συνολικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης και συγκεκριµένα
η Ελενα Κουντουρά, υπουργός Τουρισµού, ο Γιώργος Σταθάκης, υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, καθώς επίσης ο Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, ο Γιώργος Τζιάλλας γενικός γραµµατέας Τουριστικής Ανάπτυξης και ο
Γιώργος Πιτσιλής γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, οι οποίοι ήταν και εισηγητές.
Το απόγευµα της ∆ευτέρας παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου στους
δηµοσιογράφους που κάλυπταν το συνέδριο και αναφέρθηκαν στα επιτεύγµατα της
διακυβέρνησης Τσίπρα. Οπως ισχυρίστηκαν, η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα
προόδου και γυρίζει σελίδα.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε τη ρόδινη εικόνα που παρουσίασαν, η κ.
Κουντουρά υπογράµµισε ότι τα µίντια στη γενέτειρα δεν είναι αντικειµενικά και ότι µόνο
η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο προβάλλουν το κυβερνητικό έργο και την Ελλάδα
που αλλάζει σελίδα.

Από αριστερά διακρίνονται οι Γιώργος Τζιάλλας. Γιώργος Πιτσιλής, Ελενα
Κουντουρά, Σία Παπατριανταφύλλου. Γιώργος Σταθάκης, ∆ηµήτρης
Παπαδηµητρίου και Αλέξης Χαρίτσης. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας
Μπέη.

Σε ερώτηση του «Εθνικού Κήρυκα» σχετικά µε τις απ’ ευθείας πτήσεις που είχε
εξαγγείλει στο προηγούµενο συνέδριο, η κ. Ελενα Κουντουρά είπε ότι το καλοκαίρι οι
αµερικανικές εταιρείες διπλασίασαν τις απ’ ευθείας πτήσεις και ότι καταβάλλουν
προσπάθειες σε συνεργασία µε τους οµογενείς ταξιδιωτικούς πράκτορες να πείσουν
την µία από τις εταιρείες να πραγµατοποιεί πτήσεις όλον τον χρόνο. Παράλληλα, τόνισε
ότι και η Jetblue έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για απευθείας πτήση µε την Ελλάδα.
«Οι τουριστικές ροές είναι µεγαλύτερες όταν η πρόσβαση είναι ευκολότερη»,
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«Οι τουριστικές ροές είναι µεγαλύτερες όταν η πρόσβαση είναι ευκολότερη»,
υπογράµµισε η κ. Κουντουρά. Αναφερόµενη στις επενδύσεις στον Τουρισµό τη διετία
2015-2016, υποστήριξε ότι έχουν εγκριθεί 140 αιτήσεις για επενδύσεις σε υπάρχοντες
ξενοδοχειακές µονάδες και σε νέες, καθώς επίσης και για τη δηµιουργία σύνθετων
καταλυµάτων.
Σε ερώτηση του «Ε.Κ.» σχετικά µε τη µεγάλη επένδυση του οµογενή επιχειρηµατία
Μερκούριου Αγγελιάδη στο Αφάντου Ρόδου, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου επεσήµανε ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συναντήθηκε
µε τον κ. Αγγελιάδη και ότι συµφώνησαν να προβούν σε υπογραφή µνηµονίου µεταξύ
της κυβερνήσεως και του επενδυτή και ισχυρίστηκε ότι στις αρχές του έτους θα
ξεκινήσει η επένδυση.
Σχετικά µε την αξιολόγηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει συµφωνήσει σε ένα πλαίσιο και ότι δεν πρόκειται να
προχωρήσει σε λήψη επιπρόσθετων µέτρων.
Ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στις
προσπάθειες που καταβάλλουν για την πάταξη της φοροδιαφυγής και εστίασε την
προσοχή του στους ελέγχους που άσκησαν τη θερινή περίοδο στις τουριστικές
περιοχές.
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Γ. Σταθάκης: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να νομοθετήσει
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Συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δημόσιας
τηλεόρασης, παραχώρησαν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum.
Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για
πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και ότι
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
του ανθρώπινου δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού της
συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους
ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συμφωνήσει με τους
Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να νομοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε να
συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης
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είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την επένδυσή
τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό περιβάλλον όσο και με τη χωροταξική νομοθεσία, αλλά και
με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι προσπάθειες της κυβέρνησης
επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος που θα μπορεί να υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας
ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Capital Link: υναµικό παρόν της Κυβέρνησης στη
Νέα Υόρκη – Με ποιόν διαφώνησε ο
κ.Παπαδηµητρίου
By Τζίνα Αγγούρη - December 13, 2016 - 19:26

Ούτε ένας, ούτε δυο, ούτε τρείς, αλλά τέσσερις υπουργοί µετέβησαν στη Νέα Υόρκη, προκειµένου

να µιλήσουν στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο “Capital Link Invest in Greece Forum”, και να
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προσκαλέσουν τους επιχειρηµατίες να έρθουν στην Ελλάδα, όχι µόνο για τουρισµό, αλλά και για
να επενδύσουν. Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, @ηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός
Ενέργειας και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σταθάκης, η υπουργός Τουρισµού κα. Ελενα Κουντουρά
αλλά και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, συµµετείχαν ως κεντρικοί οµιλητές στο
συγκεκριµένο συνέδριο που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
κ. Παπαδηµητρίου αναφερόµενος στο κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου ( ΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες,
µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναµικού της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν
το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της
δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: “Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. εν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο”.
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: “Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν, ότι υπάρχει
ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν, για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό περιβάλλον, όσο και µε τη
χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Συνολικά οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού
οικονοµικού περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και
τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων”.
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό
φορολογικό καθεστώς.
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Εν τω µεταξύ, πρόσκληση στο αµερικανικό και διεθνές επιχειρηµατικό κοινό να επενδύσει στον
δυναµικά αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα
Κουντουρά.
Η Υπουργός, στην οµιλία της αναφέρθηκε στο ευνοϊκό και φιλικό πλαίσιο που αντανακλά την ισχυρή
βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τις επενδύσεις και στη σειρά των νοµοθετικών ρυθµίσεων και
παρεµβάσεων του υπουργείου Τουρισµού την τελευταία διετία για την άρση των γραφειοκρατικών
εµποδίων, την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των τουριστικών
επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση νέων επενδυτικών σχεδίων.
Η Ελλάδα στη Wall Str
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 εκεµβρίου 2016, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των
ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
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O υπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 εκεµβρίου

2016.
Η φετινή “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες
που συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε

µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
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«Ηµέρα Ελλάδος» στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
∆εκέµβριος 13, 2016 - 18:32

Προσθήκη σχολίου
Του Μηνά Τσαµόπουλου
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς.
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 ∆εκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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.
Στην τελετή ενάρξεως "Opening Bell", συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ.
Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
∆ιευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη ∆ρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold
Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους
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τους:
A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo
Management International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. *
Citigroup * Credit Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank
for Reconstruction and Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia
Properties REIC * Hellenic Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra
Group * Karatzas & Partners Law Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey &
Company Greece * momencioTM * National Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public
Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises *
Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley &
Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

∆ηµοφιλή στο Internet

Το «true story» του Πόουλ Τόµσεν και τα µέτωπα που ανοίγει (/palmosoikonomias/311616-to-«true-story»-tou-pooul-tomsen-kai-ta-metopapou-anoigei)
sponsored
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Συνέδριο Capital Link/ Ν. Υόρκη: Mεγάλες
ευκαιρίες για επενδύσεις στον ελληνικό
τουρισµό
TornosNews.gr 13.12.2016 | 12:24

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συµµετείχαν ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική»,
επισήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο
χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της
τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια
στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του
22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός
που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
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προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του νοµικού
πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη
δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό
δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε
ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο
δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί στην
Ελλάδα το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη
σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα
σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές συµφωνίες
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης
υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν,

µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της
διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε σαφείς και
σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηµατοδότησης»,
τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση για διάλογο, ο οποίος
µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, δήλωσε ο Σταθάκης

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες. Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο
διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το
ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Εστιάζοντας
στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο καθοριστικές
παραµέτρους: – Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη
για κάθε οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα
διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου. – Τη µετάβαση στην
Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι
η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη
δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020. Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε,
καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το
επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες: –
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ. – Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα
συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του
’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων. –
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS). – Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η
Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην
Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε
σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει
πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον. – Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς
διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του
κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο
Κατάκολο. Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων
επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς,
αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Στο «κυνήγι» για επενδυτές στην Νέα Υόρκη το υπ. Οικονοµίας!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΘΑΚΗ, ΧΑΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΣΤΑΘΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στα µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, µίλησαν οι Έλληνες υπουργοί που συµµετείχαν στο
18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Ανάµεσα σε άλλα, οι υπουργοί αναφέρθηκαν στη κρίσιµη
διαπραγµάτευση µε τους Θεσµούς, το πρωτογενές πλεόνασµα και φυσικά την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, που ήταν και ένα από τα θέµατα του συνεδρίου. Στην συνέντευξη Τύπου, συµµετείχαν ο
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, απαντώντας για την δηµοσίευση Τόµσεν, που δείχνει
το «χάσµα» κυβέρνησης και δανειστών, αλλά ακόµα περισσότερο, την απόσταση που χωρίζει ΔΝΤ και
Ευρώπη, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
της.
Σχετικά µε την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας είπε ότι δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,
ενώ για την προσπάθεια επαναφοράς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στους όρους εργασίας,
επεσήµανε ότι ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Στην συνέχεια, ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και
πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης
ενέργειας. Αυτές οι ενέργειες, τόνισε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση
επενδύσεων.
Για τα «αγκάθια» της διαπραγµάτευσης και το κείµενο του κ. Τόµσεν, ο υπουργός απάντησε ότι «Οι
απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να
συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί
και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα
πλαίσιο».
Τέλος ο αν. υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στον στόχο για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων τονίζοντας ότι «οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Source:: Kontra-Oikonomia
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Ο επόµενος υπ. Εµπορίου των ΗΠΑ, έχει επενδύσει στην Ελλάδα και βλέπει
έξοδο από την κρίση!
Ο µελλοντικός υπουργός εµπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross, έχει επενδύσει µεγάλα κεφάλαια στην Ελλάδα και
κατά το ετήσιο forum Invest in Greece που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι εκτιµά πως η
ελληνική Οικονοµία ανακάµπτει και θα αποδώσουν και οι επενδύσεις του. Εµφανίστηκε αισιόδοξος για
έξοδο της Ελλάδας από την κρίση προσθέτοντας µάλιστα ότι αισθάνεται Έλληνας!
Ο Αµερικανός µέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου,
δήλωσε «έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας, µου φαίνεται
ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας».
Αναγνώρισε πως παρά τις δυσκολίες, µετά τη συµφωνία µε τους πιστωτές, η ελληνική κυβέρνηση έχει
κάνει µεγάλες προσπάθειες προόδου.
Προσέθεσε ότι περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει και την µεγάλη
εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις του στην
Ελλάδα. Ο δισεκατοµµυριούχος, αναφερόταν στις τοποθετήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross &
Co στην Eurobank.
Ο κ. Ross κατά το χθεσινό δείπνο του forum έλαβε τη διάκριση «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award»
για τις επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει στην χώρα µας.
Source:: Kontra-Oikonomia
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Wilbur Ross hopes his Greek stakes yield gains
Wilbur Ross, US President-elect Donald Trump’s likely pick for commerce secretary, told a Greek investment forum in
New York he is looking forward to his investment in Greece finally paying dividends.
“I have been through so much with Greece that I feel I have always been Greek. It appears Greece is going to the
other side of the terrible nightmare your country has experienced,” the Eurobank stakeholder and Bank of Cyprus vice
president told the annual Invest in Greece forum organized by Capital Link.
“I am waiting for the moment that besides my good friends there and my great appreciation of the Greek culture, my
investments in Greece bear fruit,” Ross said referring to the moves his company, WL Ross & Co, has made in the
Greek credit sector.
Having criticized the Greek government’s policy in the first half of 2015 for damaging his investments, he said it has
since made serious efforts toward progress.
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W.Ross από Capital Link: "Αισθάνοµαι ότι ήµουν Έλληνας από πάντα"
Aισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Wilbur Ross, ο
µελλοντικός υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, µέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, µιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου forum Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας", δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως "µου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας".
Όπως σηµείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την µεγάλη εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόµενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co - γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets - στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο Αµερικανός µεγαλοεπνδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάµηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζηµιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστηµα, ωστόσο αναγνώρισε πως µετά τη συµφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου. Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εµφανιστεί αισιόδοξος
πως το τραπεζικό σύστηµα και η ελληνική οικονοµία µπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, τονίζοντας
πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να γίνουν µια σειρά από πράγµατα, όπως η πλήρη εφαρµογή
του µνηµονίου.
Κατά την διάρκεια του χθεσινού επίσηµου δείπνου του forum απονεµήθηκε στον κ. Ross η διάκριση "2016
Hellenic Capital Link Leadership Award" για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.
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Investments, Greek Tourism Promotion Top Kountoura’s Agenda in New York
Home > Events > Event News > Investments, Greek Tourism Promotion Top Kountoura’s Agenda in New York
Greek Tourism Minister Elena Kountoura with Billionaire investor Wilbur Ross (L). Starting from January 2017, Ross
will be the secretary of the Department of Commerce in the US.
Tourism Minister Elena Kountoura invited top American and global entrepreneurs to invest in the growing Greek
tourism sector, while speaking at the 18th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York on Monday.

Leading a panel discussion on “Investment Opportunities in Tourism & Hospitality”, Minister Kountoura spoke of
Greek tourism’s upward trend during 2015-2016 and the positive outlook for 2017.
The minister underlined that conditions for tourism growth and attracting new investments in the sector have been
created through Greece’s tourism policy, as well as through the closer ties formed between the public and private
sectors.
She also referred to Greece’s new investment-friendly framework and listed many of the ministry’s regulations aimed
at removing bureaucratic hurdles, simplifying the licensing and operational procedures of tourism enterprises and
encouraging new investment projects.

The 18th Capital Link Forum was attended by delegates from international investment funds, financial institutions,
multinational companies, organizations and business leaders.
Following the forum and accompanied by the Secretary General for Tourism Policy and Development, Yiorgos
Tziallas, Minister Kountoura held meetings with Greek American investors. During the meetings, Tziallas referred to
the new possibilities in the Greek tourism environment and analyzed the investment opportunities available regarding
Greece’s thematic tourism products.
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Kountoura also met with representatives of New York’s main tour operators to strengthen next year’s travel packages
and push for direct air routes all year round from America to Greece, following the increase of flights in the 2016
summer season.
Moreover, the minister met with major players of the US movie industry to attract more films to Greece and discussed
with representatives from American Universities and educational institutes on organizing educational trips and
holidays to Greek destinations.
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
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Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest
in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
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Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα Ελλάδος»
Σήµερα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς
τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που
είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο
Συνέδριο
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest
in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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 HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

http://www.kalavrytapress.gr/
Publication date: 13/12/2016 21:11
Alexa ranking (Greece): 6317
http://www.kalavrytapress.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%c...

Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) – Danaos Corporation (NYSE: DAC) – Dorian LPG (NYSE:LPG) – Eldorado Gold
Corporation – Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) – Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) – Safe Bulkers – Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Μεσίστια κυµατίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ στη Νέα Υόρκη! ΤΙΜΗ και ΣΕΒΑΣΜΟΣ...

Στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιήθηκε η ειδική εκδήλωση "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης", που διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital
Linkkaiκαι για τον λόγο αυτό, η ελληνική σηµαία κυµάτιζε στη Wall Street.
Στην εκδήλωση συµµετείχε η ελληνική αποστολή των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext και πραγµατοποιήθηκε me την παρουσία Υπουργών και στελεχών εταιρειών
εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής.
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Μεσίστια κυµατίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ στη Νέα Υόρκη! ΤΙΜΗ και ΣΕΒΑΣΜΟΣ...

Στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιήθηκε η ειδική εκδήλωση "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης", που διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital
Linkkaiκαι για τον λόγο αυτό, η ελληνική

σηµαία κυµάτιζε στη Wall Street.
Στην εκδήλωση συµµετείχε η ελληνική αποστολή των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext και πραγµατοποιήθηκε me την παρουσία Υπουργών και στελεχών εταιρειών
εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής.
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων
µελών του οικονοµικού επιτελείου για το άρθρο παρέµβαση του Πολ
Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας...
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες.
Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο
έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής.
Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο
κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν.
O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι
ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% %
δεν επιµένει σ ΄αυτό.
Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες».
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα Ελλάδος»

Σήµερα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής
αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των
εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
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O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link.

Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) – Danaos Corporation (NYSE: DAC) – Dorian LPG (NYSE:LPG) – Eldorado Gold Corporation
– Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) – Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) – Safe Bulkers – Tsakos Energy
Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm *
Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of
Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith *
SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic
Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος
της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Capital Link: Δυναµικό παρόν της Κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη – Με ποιόν
διαφώνησε ο κ.Παπαδηµητρίου
By Τζίνα Αγγούρη Ο κ. Παπαδηµητρίου αναφερόµενος στο κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: “Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο”.
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: “Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν, ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν, για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό περιβάλλον, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων”.
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.

Εν τω µεταξύ, πρόσκληση στο αµερικανικό και διεθνές επιχειρηµατικό κοινό να επενδύσει στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά.
Η Υπουργός, στην οµιλία της αναφέρθηκε στο ευνοϊκό και φιλικό πλαίσιο που αντανακλά την ισχυρή
βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τις επενδύσεις και στη σειρά των νοµοθετικών ρυθµίσεων και
παρεµβάσεων του υπουργείου Τουρισµού την τελευταία διετία για την άρση των γραφειοκρατικών
εµποδίων, την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των τουριστικών
επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση νέων επενδυτικών σχεδίων.
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο
Συνέδριο.
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Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την µέρα.

O υπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Η φετινή “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
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Το «Grexit» πριν από το Brexit, λέει ο Economist!
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΕΝΑ GREXIT, ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΠΑΡΕΙ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟ BREXIT!
Έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και µάλιστα πριν καν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις για το
«Brexit», εκτιµά ο Economist! Οι έµπειροι αναλυτές του περιοδικού και οι φιλοξενούµενοι σχολιαστές,
εκτιµούν ότι η διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς βαδίζει σε αδιέξοδο και τις απαιτήσεις των δανειστών
για νέα σκληρά µέτρα, να πυροδοτούν πολιτικές εξελίξεις! Ένα σενάριο που περιλαµβάνει πρόωρες
εκλογές, που θα φτάσουν τις σχέσεις Ελλάδας και δανειστών στα άκρα και θα κλείσει µε την επιστροφή
της χώρας στην δραχµή!
Στην ετήσια έκδοση του περιοδικού, «Ο κόσµος το 2017», υπάρχει εκτενής αναφορά στα πιθανά σενάρια
για το 2017 και για την Ελλάδα. Οι αναλυτές, στο συλλεκτικό τεύχος του οικονοµικού περιοδικού,
εξετάζουν την δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οποία αναµένεται να περάσει χώρα µας το επόµενο
έτος.
Το σενάριο του περιοδικού, προβλέπει ότι µε το «Brexit» να καθυστερεί λόγω της χρονοβόρας
διαπραγµάτευσης των βρετανών µε την Ευρώπη (η οποία εκτιµάται ότι µπορεί να κρατήσει και δύο
χρόνια), η Ελλάδα θα µπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα που θα κάνει την µεγάλη έξοδο από την Ευρωπαϊκή
οικογένεια.
Τα προβλήµατα στην Ελλάδα, αυξάνονται και τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ήδη
«φουντώνουν»! Η πρόβλεψη του περιοδικού για την πορεία της Ελλάδας το 2017, είναι µάλλον δυσοίωνη,
αφού προβλέπεται ότι µας περιµένει «Grexit»! Οι εκλογές, θα σήµαιναν πάγωµα των διαπραγµατεύσεων και
ένα νέο γύρο αβεβαιότητας, που θα άνοιγε την πόρτα για έξοδο από το Ευρώ. Την ώρα που οι δανειστές
απαιτούν νέα σκληρά µέτρα, η κυβέρνηση λέει ότι θα υλοποιήσει τα όσα περιγράφονται στην συµφωνία,
αλλά µέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω. Από την άλλη πλευρά, οι δανειστές, που είναι διχασµένοι, τόσο το
ΔΝΤ, όσο και οι Ευρωπαίοι, περνούν όλη την πίεση της µεταξύ τους σύγκρουσης στην Ελλάδα. Τα µεγάλα
πλεονάσµατα των Ευρωπαίων και τα σκληρά µέτρα λιτότητας του Ταµείου, για να επιτευχθούν αυτά τα
πλεονάσµατα, όλα πέφτουν πάνω στον ελληνικό λαό.
Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νοµοθετήσει από τώρα, τα µέτρα του 2019,
που θα έφταναν τα 4,5 δις ευρώ και το ΔΝΤ ότι δεν µπαίνει στο πρόγραµµα, ούτε βάζει τα λεφτά του (5-6
δις ευρώ), αν πρώτα δεν νοµοθετηθούν τα µέτρα. Τέλος, η Ευρώπη ή µάλλον το Βερολίνο, δεν κάνει βήµα
δίχως την συµµετοχή του ΔΝΤ στην συµφωνία, χωρίς όµως να κάνει τις υποχωρήσεις που ζητά το Ταµείο.
Όλο αυτό το «αµαρτωλό τρίγωνο», σαν ένα καζάνι που βράζει, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, απότοµης
και βίαιης εκτόνωσης. Στην Ελλάδα, αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει εκλογές.
Μία εκτίµηση που ανάβει «φωτιές», την ώρα που κυβέρνηση, ΔΝΤ και Ευρώπη, έχουν ανοιχτά µέτωπα τόσο
στα Εργασιακά, όσο και στο Δηµοσιονοµικό. Το γνωστό περιοδικό Economist, στηρίζει το σενάριο αυτό,
πάνω στην στην εύθραυστη, κυβερνητική πλειοψηφία στην Ελλάδα, η οποία έχει ήδη πάρει σκληρά µέτρα,
στα πλαίσια του τρίτου µνηµονίου και αν χρειαστούν περισσότερα, ενδέχεται να ξεφύγει δια της οδού των
εκλογών!
Σύµφωνα µε την ανάλυση, τα αλλεπάλληλα µη δηµοφιλή οικονοµικά µέτρα, πιθανώς θα οδηγήσουν σε
πρόωρες εκλογές.
Όπως αναφέρει ο Economist, η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζεται ως µία µακρινή
προοπτική, αλλά ακόµη και όταν αυτή επέλθει θα είναι «χλιαρή», σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους του
Economist.
Τώρα µετά από επτά χρόνια συνεχόµενης ύφεσης, είναι πιθανό ένα Grexit, πριν καν πάρει την τελική
έγκριση το Brexit!
Σε οριακό σηµείο η ελληνική κρίση– Στο τραπέζι και οι εκλογές!
Στο ίδιο κλίµα κινείται και η Wall Street Journal Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο που δηµοσιεύει, αναφέρεται
στην κρίση, τονίζοντας ότι πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο. Σύµφωνα µε τους Αµερικανούς, η ελληνική
κυβέρνηση, δεν έχει πλέον την αντοχή να αντιµετωπίσει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών και η
σκέφτεται πρόωρες εκλογές το 2017. Επικαλείται σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων που διαβεβαιώνουν, ότι
δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως και ότι θα επανεξετάσουν την κατάσταση τον Ιανουάριο.
Όπως αναφέρει η εφηµερίδα, «οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός
αντιδηµοφιλούς προγράµµατος διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική
κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του,
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πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και
κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα».
Όµως τώρα πια, µετά από πολλές ανηφόρες και κατηφόρες στον δρόµο της διαπραγµάτευσης, οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν χάσει την όρεξη και ένα νέο ελληνικό δράµα, µπορεί να φέρει «Grexit».
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, «ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους
ηγέτες της Γερµανίας και της Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την
προηγούµενη εβδοµάδα µε δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή
των εκλογών. Υποσχέθηκε σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης
ανέστειλε την προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό
προσφύγων. Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα
συµβαδίζουν µε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας».
Αν όντως γίνουν πρόωρες εκλογές, το αποτέλεσµα θα ήταν µία ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, φέρονται να
παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα κοµµατικά στελέχη, προσθέτοντας ότι σε αυτή την
περίπτωση, η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. µ«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι
που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν
να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», αναφέρει κλείνοντας η
αµερικανική εφηµερίδα.
Αντέδρασαν οι δανειστές και δεν πήγαν σε συνέδριο για τις επενδύσεις στην Ελλάδα!
Όλοι οι θεσµοί, ξαφνικά ακύρωσαν την παρουσίας τους σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Ο λόγος, για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», στη Ν. Υόρκη.
Ένα από τα σηµαντικότερα ραντεβού για την ελληνική οικονοµία, µε 1.300 συµµετέχοντες και
εκπροσώπηση της κυβέρνησης από τέσσερεις υπουργούς. Μία ευκαιρία η κυβέρνηση να δείξει ένα καλό
πρόσωπο στους επενδυτές και οι υπουργοί είχαν µπαράζ επαφών µε άλλους πολιτικούς και οικονοµικούς
παράγωντες. Στην αποστολή, ήταν η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
Εκεί αναµενώταν ότι θα µιλήσουν και οι επικεφαλής διαπραγµατευτές των δανειστών, όπου και θα έλεγαν
τα καλύτερα, για να πείσουν τους επενδυτές, να έρθουν στην Ελλάδα. Όµως µετά την αρνητική τροπή
στην διαπραγµάτευση και τις εντάσεις στις εκατέρωθεν δηλώσεις, ακύρωσαν την συµµετοχή τους η
Ντέλια Βελκουλέσκου από το ΔΝΤ, όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών από ΕΚΤ, ESM και
Κοµισιόν!
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“Ηµέρα της Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Capital Link Invest in Greece Forum
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος που αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή δίκτυα
των HΠΑ. Η Ελληνική σηµαία αναρτήθηκε στη Wall Street.
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος που αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή δίκτυα
των HΠΑ. Η Ελληνική σηµαία αναρτήθηκε στη Wall Street.
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής
αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext 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.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.

Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
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Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Με άρωµα Ελλάδας η σηµερινή συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης (φωτό)
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Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία
µε την Capital Link.

Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
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O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου
2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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 HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation
- Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy
Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
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Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα Ελλάδος»!
(φωτό)
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
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[Πρώτο Θέµα]: Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα
Ελλάδος»
Σήµερα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της
ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα Ελλάδος»
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum

Σήµερα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς
τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που
είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο
Συνέδριο
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου 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» διοργάνωσε
η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν Πιο
συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα. Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της
Αµερικής καθώς και εταιρίες που συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα. O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το
καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016. Από το Χρηµατιστήριο του NYSE
παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer. «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 HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link. Στην τελετή ενάρξεως “Opening
Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός
Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ.
Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ.
Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο
Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation
(NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios
Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP) Τέλος συµµετείχαν οι
εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S. Papadimitriou &
Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management International
*Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit Suisse * Dolphin
Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and Development *First
Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic Petroleum SA *
Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm * Lamda
Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of Greece *
NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith * SEV
Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic Pipeline
(TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της
Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Ο Διευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ στο 18ο Invest in Greece Forum
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
•
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
– η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
– η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
– η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
– η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
– η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
– η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
– καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
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Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
Source:: Zougla-Economy

Άλλα Σχετικά Άρθρα
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
© Παρέχεται από: imerisia.gr
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς
για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ
Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα
1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: 'Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο'.
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: 'Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων'. Ο
κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας
ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: έτοιµη για επενδύσεις η Ελλάδα
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ

Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link ForumInvest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε «έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες».
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, «αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία».
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016,
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα Είναι Έτοιµη για Επενδύσεις - Υπάρχουν Πολλές
Ευκαιρίες
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας
Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.

Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσµού της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.

Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα
από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό περιβάλλον όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, ο
οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Θ. Φέσσας: «Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές»
δηµοσίευση στις 13.12.2016

«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward – Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες ο κ. Φέσσας ανέφερε:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και
καλύτερες προοπτικές.
Εναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ).
Εναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Εναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κλπ)».
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την
είσπραξη εσόδων, και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, τόνισε: «Ενας νέος κύκλος πολιτικής και
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οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί, καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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Ο επόµενος Υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Wilbur L. Ross βραβεύτηκε στο
συνέδριο του Capital Link
δηµοσίευση στις 13.12.2016

κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO, Red Apple Group –
κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer, WL Ross & Co –
κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link
Το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε την απονοµή του βραβείου
«2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» στον κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL
Ross & Co, για τη συµβολή και συνεισφορά του στην Ελλάδα. Ο κ. Ross αποτελεί έναν από τους πιο
σηµαντικούς και µακροχρόνιους επενδυτές της Ελλάδας, προσφέροντας πολύτιµες ηγετικές συµβουλές για
το πώς να τεθεί η οικονοµία ξανά σε πορεία ανάπτυξης.
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του κ. Wilbur L. Ross ως
Υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ και κατά συνέπεια η συµµετοχή του είχε ιδιαίτερη σηµασία. Κατά τη διάρκεια
των 55 ετών που δραστηριοποιείται στην επενδυτική τραπεζική και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ο κ.
Wilbur Ross αναδιάρθρωσε εταιρίες µε περιουσιακά στοιχεία πάνω από 400 δισεκατοµµύρια δολάρια σε
ένα ευρύ φάσµα κλάδων και δραστηριοτήτων. Επί πλέον υπηρέτησε ως Πρόεδρος ή ηγετικό µέλος
Διοικητικών Συµβουλίων σε περισσότερες από 100 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 20 η και
περισσότερες διαφορετικές χώρες. Εχει λάβει πολυάριθµα βραβεία και διακρίσεις και έχει ασχοληθεί
εκτενώς µε πολλές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη:
* κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
* κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
* κα Ελενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
* κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
* κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
* κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
* Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Ο κ. Wilbur Ross είναι µια από τις πλέον γνωστές και σεβαστές
προσωπικότητες παγκοσµίως αναγνωρίζοντας την µοναδική του τεχνογνωσία στον τοµέα της οικονοµίας,
του εµπορίου και των επενδύσεων. Ο κ. Ross είναι ένας σηµαντικός και µακροπρόθεσµος επενδυτής στην
Ελλάδα, δείχνοντας έµπρακτα την εµπιστοσύνη του στις µακροχρόνιες προοπτικές της χώρας. Επιπλέον, σε
πολλές περιπτώσεις δηµόσια µοιράστηκε τη διορατικότητα και τις προτάσεις του για το πώς η Ελληνική
οικονοµία µπορεί να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης και να ελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις,
αυξάνοντας έτσι το προφίλ της Ελλάδας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα».
Ο κ. Wilbur Ross, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση. «Εχω
περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Ελληνας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως «µου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη
άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας». Οπως σηµείωσε ο κ. Ross ωστόσο,
περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει και την µεγάλη εκτίµηση που έχει
αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις του στην Ελλάδα, αναφερόµενος
στις τοποθετήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
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Για πέντε ενεργειακές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Γ.
Σταθάκης
δηµοσίευση στις 13.12.2016

«Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017», σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώθηκε για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
– Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ‘90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
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σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Εχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Παρέµβαση Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο Capital Link: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται.
Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης»
δηµοσίευση στις 13.12.2016

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link, στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Γ. Στεργιούλης: Προτεραιότητα ο µακροχρόνιος εθνικός ενεργειακός
σχεδιασµός

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.

http://www.saronicmagazine.com/
Publication date: 13/12/2016 18:22
Alexa ranking (Greece): 34571
http://www.saronicmagazine.com/?p=36620

Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison– ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Οι εκτιµήσεις των επενδυτών στη Ν.Υ. για την Ελλάδα - Οι επαφές
Παναγιωτάκη για τις αναχρηµοτοδοτήσεις της ΔΕΗ

Κοµβικό το συνέδριο της Capital Link του Ν.Μπορνόζη για το επενδυτικό κλίµα της χώρας
“Eλπίζω να πάρουµε κάποιες αποδόσεις από την Ελλάδα στα χρήµατα που έχουµε
τοποθετήσει» είπε µεταξύ άλλων ο µεγαλοµέτοχος της Eurobank και αυριανός υπουργός
Εµπορίου κ. Wilbur Ross µιλώντας χθες το βράδυ στο κεντρικό δείπνο του συνεδρίου της
Capital Link,όπου ήταν και τιµώµενο πρόσωπο.
Η στάση των µεγάλων επενδυτών που ήταν παρόντες δεν ήταν εννιαία καθώς ο John Kalamos έχει µια
περισσότερο θετική στάση,αλλά ο κ Μ.Ψαρός διαχειριστής 5,5 δις δολαρίων θεωρεί ότι µε αυτήν την
κυβέρνηση δεν πρέπει να βάλει ούτε σεντ στην Ελλάδα.
Οι επαφές Παναγιωτάκη
Την ίδια ώρα ο προεδρος της ΔΕΗ κ. Εµ. Παναγιωτάκης κινείται µε το team του για να εξασφαλίσει την
αναχρηµατοδότηση για λήγοντα οµολογιακά της επιχείρησης µε κύριο στόχο αυτό του 2019.
Οι επαφές σε επίπεδο one to one µε επενδυτές που έχει η ΔΕΗ είναι αυξηµένες, καθώς υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον, το οποίο διευρύνεται καθόσον οι σχεδιασµοί της δοίικησης οδηγούν σε ένα ρεαλιστικό και
επιτεύξιµο σχέδιο.
Παράλληλα ο John Kασιµατίδης επετέθη στους Γερµανούς πιστωτές για την πολιτική και τα µέτρα στην
οικονοµία,καθόσον µάλιστα δεν υπάρχει διευθέτηση του χρέους.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µίλησε διαµέσου teleconference σηµειώνοντας ότι όσοι τον άκουσαν και
επένδυσαν πέρυσι δεν θα πρέπει να είναι δυσαρεστηµένοι.
Υπήρχαν βέβαια δυσαρέσκειες από την πλευρά των επενδυτών, οι οποίοι είπαν ότι στην Ελλάδα δεν
βρίσκουν ανταπόκριση και ακροατές για το ενδιαφέρον τους,όπως αντίθετα συµβάίνει σε πλείστες άλλες
χώρες.
Πέραν των κκ. Σταθάκη και Παπαδηµητρίου η ελληνική οπλευρά δεν άφησε ικανοποιητική εικόνα στις
οµιλίες που έγιναν.
Το ετήσιο συνέδριο ξεκίνησε χθες Δευτέρα 13η Δεκεµβρίου 2016.
Πρόκειται για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο
δείπνο στα πλαίσια του οποίου το “2016 Hellenic Capital Link Leadership Award” απονεµήθηκε στον κ Wilbur
L. Ross, Chairman & Chief Strategy of W.L.Ross & Co για τη συµβολή και συνεισφορά του στην Ελλάδα.
Ο κ. Ross αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς και µακροχρόνιους επενδυτές της Ελλάδας,
προσφέροντας πολύτιµες ηγετικές συµβουλές για το πώς να τεθεί η οικονοµία ξανά σε πορεία ανάπτυξης.
Ποιοί παρέστησαν
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Τον εναρκτήριο χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link.
Εισαγωγικά σχόλια έκαναν οι κκ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - Central and South
East Europe Accounts Leader της EY και Joseph R. Ficalora, President & CEO of New York Community BanCorp.
Inc, η οποία εξαγόρασε στο παρελθόν την Atlantic Bank.
Τον κ. Wilbur Ross προλόγισε ο κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group.
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του κ. Wilbur L. Ross ως
Υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ και κατά συνέπεια η συµµετοχή του ειχε ιδιαίτερη σηµασία.
Κατά τη διάρκεια των 55 ετών που δραστηριoποιείται στην επενδυτική τραπεζική και τα ιδιωτικα
επενδυτικα κεφαλαια, ο κ. Wilbur Ross αναδιάρθρωσε εταιρίες µε περιουσιακά στοιχεια πάνω από 400
δισεκατοµµύρια δολάρια σε ένα ευρύ φάσµα κλάδων και δραστηριοτήτων.
Επι πλεον υπηρετησε ως Πρόεδρος ή ηγετικο µέλος Διοικητικων Συµβουλιων σε περισσότερες από 100
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 20 η και περισσοτερες διαφορετικές χώρες. Έχει λάβει πολυάριθµα
βραβεία και διακρίσεις και έχει ασχοληθεί εκτενώς µε πολλές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :
• κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
• κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
• κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
• κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
• Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
Οι δηλώσεις Ross
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Ο κ. Wilbur Ross είναι µια από τις πλέον γνωστές και σεβαστές
προσωπικότητες παγκοσµίως αναγνωρίζοντας την µοναδική του τεχνογνωσία στον τοµέα της οικονοµίας,
του εµπορίου και των επενδύσεων.
Ο κ. Ross είναι ένας σηµαντικός και µακροπρόθεσµος επενδυτής στην Ελλάδα, δείχνοντας έµπρακτα την
εµπιστοσύνη του στις µακροχρόνιες προοπτικές της χώρας.
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δηµόσια µοιράστηκε τη διορατικότητα και τις προτάσεις του για το πώς η
Ελληνική οικονοµία µπορεί να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης και να ελκύσει περισσότερες ξένες
επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι το προφίλ της Ελλάδας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα.»
Ο κ. Wilbur Ross, εµφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.
"Έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας", δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως "µου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας".
Όπως σηµείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την µεγάλη εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόµενος στις τοποθετήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co στον
ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - Central and South East Europe Accounts Leader
της EY δήλωσε: « Μόνο θαυµασµό µπορεί να εκφράσει κάποιος για την αξιοσηµείωτη πορεία και τις
επιτυχίες του Wilbur Ross. Ο Wilbur Ross δεν είναι ένας συνηθισµένος επιχειρηµατίας. Είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος κατεξοχήν τολµά να ρισκάρει, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα σε θέση να εντοπίζει τις
ευκαιρίες και να θέτει προβληµατικούς κλάδους σε τροχιά ανάκαµψης, εξασφαλίζοντας στην πορεία
µεγάλα κέρδη για τους µετόχους».
Σηµείωση: Στη φωτογραφία (από αριστερά) οι κ.κ. John Kασιµατίδης, Wilbur Ross και Νίκολαος Μπορνόζης
www.worldenergynews.gr
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Στεργιούλης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ στην πενταετία
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.Γρηγόρης ΣτεργιούληςΕΛΠΕ
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link «Invest in Greece» Forum
Advertorial
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
•
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
•
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της
τεχνογνωσίας.
•
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
•
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
•
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
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τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
ΕΛΠΕΌµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓρηγόρης ΣτεργιούληςHas video: Exclude from popular: 0
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.

Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.

Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.

Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Συνολικά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Αισιοδοξία Ρος για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση
Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Γουίλµπουρ Ρος, από το
βήµα του 18ου «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.
«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει»
επισήµανε ο Αµερικανός επενδυτής, ο οποίος χαιρέτισε την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει στη χώρα, δηλώνοντας πως
«περιµένει τη στιγµή που θα αποδώσουν».
Σηµειώνεται ότι ο Ρος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση του
Ντόναλντ Τραµπ, διαθέτει µερίδιο µετοχών στη Eurobank, όπως και στην Τράπεζα Κύπρου.
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στους δεσµούς που τον συνδέουν µε την Ελλάδα, σηµειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι «έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα, που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας».
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητούν τα ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό, για να δηµιουργηθεί έτσι ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ζήτησε από
το βήµα του 18ου Capital Link “Invest in Greece” Forum, ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων
(ΕΛΠΕ), Γρηγόρης Στεργιούλης.
Υποστήριξε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί περιφερειακός
ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο
και έθεσε ως προϋποθέσεις:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ
Όσον αφορά την πορεία των ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας
του κλάδου της διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων διυλιστηρίων διεθνώς.
Ο κ. Στεργιούλης έκανε και ειδική αναφορά στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, τα ΕΛΠΕ – σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison –
ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ
αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για
τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
Source:: KoolNews-Economy

Άλλα Σχετικά Άρθρα
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης

Σύντομα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δημόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση
στην αγορά ομολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, εντός του 2017.

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής σε
γεύμα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital
Link, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που παραπέμπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόμενο διάστημα.
Ο υπουργός, σημείωσε ακόμη την εκτίμησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονομία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραμέτρους:
Τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονομία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεμος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη μετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με
αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές και επανέλαβε τη δέσμευση το μερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% μέχρι το
2020.
Οι παράμετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόμενο διάστημα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριμένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη
σταθερότητα του συστήματος, τόσο στη διανομή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και
στην αναβάθμιση των παλαιών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

http://dynamikeseidhseis.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2016 17:56

http://dynamikeseidhseis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_673.html

Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς μοιάζει με εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες,
καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα διάδοσης των «έξυπνων μετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1
δισ. ευρώ και ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων με την ενδοχώρα και της Κρήτης με την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε
τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόμι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συμβολή ενός κάθετου
διαδρόμου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, με έναν οριζόντιο,
που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σημαντικά έργα, που αναδεικνύουν το
παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτημα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό
ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισμοί για αναζήτηση κοιτασμάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκμετάλλευση του κοιτάσματος στον Πρίνο εξελίσσεται
καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι, με τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντομα θα είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαμένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήμερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε μέσα ενημέρωσης της
ομογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Ρος: Αισιοδοξία για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση
Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Γουίλµπουρ Ρος, από το
βήµα του 18ου «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Θ. Φέσσας: «Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις
διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία»
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in Greece Forum»
που πραγµατοποιήθηκε χτες στη Νέα Υόρκη, παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο
οποίος και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing for Growth». Ο κ. Φέσσας
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».

http://www.lamiakos-typos.gr/
Publication date: 13/12/2016 17:43
Alexa ranking (Greece): 5647
http://www.lamiakos-typos.gr/ellada-eidiseis/d-papadimitrioy-i-ellada-einai-etoimi-g...

Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».

(ΑΠΕ)
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(enikos) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ οι
εκτιµήσεις του ΔΝΤ
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στην
εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close", στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο
υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
«Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις»
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε
εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Από την πλευρά του, ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι
διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν
είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα
πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε
να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί
και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει
ένα πλαίσιο».
Εξάλλου, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ακόµη ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική
αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ CEO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link «Invest in Greece» Forum [Πηγή: topontiki]

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο "18ο Invest in Greece Forum", που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
•

Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.

•
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της
τεχνογνωσίας.
•

Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

•

Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και

•

Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
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Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Στο «κυνήγι» για επενδυτές στην Νέα Υόρκη το υπ. Οικονοµίας!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΘΑΚΗ, ΧΑΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΣΤΑΘΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στα µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, µίλησαν οι Έλληνες υπουργοί που συµµετείχαν στο
18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Ανάµεσα σε άλλα, οι υπουργοί αναφέρθηκαν στη κρίσιµη
διαπραγµάτευση µε τους Θεσµούς, το πρωτογενές πλεόνασµα και φυσικά την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, που ήταν και ένα από τα θέµατα του συνεδρίου. Στην συνέντευξη Τύπου, συµµετείχαν ο
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, απαντώντας για την δηµοσίευση Τόµσεν, που δείχνει
το «χάσµα» κυβέρνησης και δανειστών, αλλά ακόµα περισσότερο, την απόσταση που χωρίζει ΔΝΤ και
Ευρώπη, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
της.
Σχετικά µε την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας είπε ότι δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,
ενώ για την προσπάθεια επαναφοράς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στους όρους εργασίας,
επεσήµανε ότι ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Στην συνέχεια, ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και
πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης
ενέργειας. Αυτές οι ενέργειες, τόνισε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση
επενδύσεων.
Για τα «αγκάθια» της διαπραγµάτευσης και το κείµενο του κ. Τόµσεν, ο υπουργός απάντησε ότι «Οι
απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να
συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί
και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα
πλαίσιο».
Τέλος ο αν. υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στον στόχο για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων τονίζοντας ότι «οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες µέχρι στιγµής οι εκτιµήσεις του
ΔΝΤ
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στην
εκποµπή «Bloomberg Markets: European Close», στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο
υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
«Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις»
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε
εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Από την πλευρά του, ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι
διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν
είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα
πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε
να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί
και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει
ένα πλαίσιο».
Εξάλλου, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ακόµη ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική
αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.

http://www.multi-news.gr/
Publication date: 13/12/2016 17:39
Alexa ranking (Greece): 1009
http://www.multi-news.gr/eleftheros-tipos-papadimitriou-ellada-ine-etimi-gia-epen...

[Ελεύθερος Τύπος]: Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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[Capital]: Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου , ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου , ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Δ. Παπαδηµητρίου: Μη εφικτές και δογµατικές ορισµένες προτάσεις του ΔΝΤ
Μη βιώσιµο χαρακτήρισε τον στόχος για πλεόνασµα 3,5% ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ου «Capital Link Forum - Invest
in Greece», που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Παράλληλα, ο κ. Παπαδηµητρίου απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην
ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης, καθώς -όπως είπε- το Ταµείο εκτιµά ότι χρειάζονται
επιπλέον µέτρα, ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε ο ίδιος, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η αξιολόγηση έως το τέλος του
τρέχοντος έτους, προκειµένου τα ελληνικά οµόλογα να ενταχθούν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
«Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για
να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
ασκώντας κριτική στο ΔΝΤ για τη στάση του. Σύµφωνα µε τον κ. Παπαδηµητρίου ορισµένες από τις
προτάσεις του Ταµείου είναι δογµατικές και έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. «Χρειαζόµαστε
µεταρρυθµίσεις που να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία» έσπευσε να προσθέσει.
Τέλος ο κ. Παπαδηµητρίου, υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να χαµηλώσει τη φορολογία,
προκειµένου να καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική σε επενδύσεις, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για
την επίτευξη ανάπτυξης 2,7% το 2017.
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες µέχρι στιγµής οι εκτιµήσεις του
ΔΝΤ
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στην
εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close", στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο
υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
«Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις»
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε
εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Από την πλευρά του, ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι
διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν
είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα
πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε
να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί
και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει
ένα πλαίσιο».
Εξάλλου, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ακόµη ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική
αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Δεν συµφωνεί µε το ΔΝΤ για τα πρωτογενή πλεονάσµατα ο Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link «Invest in Greece» Forum
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link «Invest in
Greece» Forum

EMAIL
Εκτύπωση

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
•

Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.

•
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της
τεχνογνωσίας.
•

Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

•

Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
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•

Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.

ΕΛΠΕ
Γρηγόρης Στεργιούλης
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[KoolNews]: Δεν συµφωνεί µε το ΔΝΤ για τα πρωτογενή πλεονάσµατα ο
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: KOOL NEWS
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Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Ρος: Αισιοδοξία για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση

0
Shares
Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Γουίλµπουρ
Ρος, από το βήµα του 18ου «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο διεξήχθη στη Νέα
Υόρκη.
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«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει»
επισήµανε ο Αµερικανός επενδυτής, ο οποίος χαιρέτισε την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει στη χώρα, δηλώνοντας πως
«περιµένει τη στιγµή που θα αποδώσουν».
Σηµειώνεται ότι ο Ρος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση του
Ντόναλντ Τραµπ, διαθέτει µερίδιο µετοχών στη Eurobank, όπως και στην Τράπεζα Κύπρου.
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στους δεσµούς που τον συνδέουν µε την Ελλάδα, σηµειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι «έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα, που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν
Έλληνας».
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Επικαιρότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την χώρα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
δήλωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε αν η
Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει
και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
κ.Παπαδηµητρίου τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες
χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους
πολίτες και την οικονοµία.
Επίσης, ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
Υπουργός Οικονοµίας απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν
αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά µε τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένης της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των
οµολόγων διεθνώς, απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική
βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
ΠαπαδηµητρίουαξιολόγησηθεσµοίµεταρρυθµίσειςBloombergHas video:Exclude from popular:0
Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για
το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν
και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ

http://masternews.gr/
Publication date: 13/12/2016 17:11
Alexa ranking (Greece): 1197
http://masternews.gr/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce...

Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη,
για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους
των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης. Ο κ.
Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες,
µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,
επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών. Ο κ.
Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο». Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να
γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για
να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη
χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Συνολικά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς. Πηγή: newsbeast.gr
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε «έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες».
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, «αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία».
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016,
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις, ανέφερε ο υπ. Οικονοµίας
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
Πηγή
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο

Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης
της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το
κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε
το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο

Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων
Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού
της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν
το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της
δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη
λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η
Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο
έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής.
Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου
κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
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Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την
κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό
φορολογικό καθεστώς.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το

18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους
των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ερωτηθείς για το κείμενο
που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης της ομογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδημητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα, θα πρέπει να νομοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: "Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέμα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, προκειμένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο".
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: "Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο με το φορολογικό πλαίσιο, όσο και με τη χωροταξική
νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σταθερού οικονομικού
περιβάλλοντος το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων".
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις, ανέφερε ο υπ. Οικονοµίας

Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ
να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των
Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της
δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για
επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό
πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν
δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου,
προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε
την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες
στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από
ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο
ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες
δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση
για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη
λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο
φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ.
Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει
συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.
Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι
θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων,
προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως
να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους
κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την επένδυσή
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κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την επένδυσή
τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε
τη χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι προσπάθειες της
κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού
οικονοµικού περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει
µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν σταθερές θέσεις
εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη
σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική
αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό
φορολογικό καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου-Σταθάκης-Χαρίτσης: Έτοιµη για επενδύσεις η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου, οι υπουργοί Οικονοµίας και
Ενέργειας, Δ. Παπαδηµητρίου και Γ. Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης.
Εξέφρασαν δε τη διαφωνία τους µε τις θέσεις του ΔΝΤ.
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης: Στόχος οι επενδύσεις σε
ενέργεια, αέριο και ΑΠΕ
Από την πλευρά του ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες.
Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο
έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν
πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου
των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης: Επικεντρώνονται στη διαµόρφωση
ενός σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος, για την υποστήριξη µακροπρόθεσµων
επενδύσεων
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Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους.
Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και µε
τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Συνολικά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις, ανέφερε ο υπ. Οικονοµίας
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Τι ανέφεραν Παπαδηµητρίου-Χαρίτσης-Σταθάκης σε οµογενειακά ΜΜΕ;
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας
Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσµού της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το
κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης
αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε
ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό περιβάλλον όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, ο
οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%

Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις, ανέφερε ο υπ.
Οικονοµίας
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
ΠΗΓΗ alphatv.gr

http://www.insider.gr/
Publication date: 13/12/2016 16:41
Alexa ranking (Greece): 531
http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/31066/papadimitrioy-i-ellada-einai-etoimi...

Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το
κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Poul Thomsen και κάλεσε
το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης
Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας
της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Σταθάκης: Οι πρωτοβουλίες στην αγορά ενέργειας δηµιουργούν τις συνθήκες
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Χαρίτσης: Οι επενδυτές θέλουν ξεκάθαρο περιβάλλον
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Παπαδηµητρίου για επενδύσεις και ΔΝΤ
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το
ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή
πλεονάσµατα 1,5%. Τη διαφωνία του εξέφρασε ο
υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν
και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για
πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο
ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης
της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη
Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε
εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών. Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν
πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και
πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης
ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν εντυπωσιακά λανθασµένες
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
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Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στην
εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close", στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στην
εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close", στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum.
Ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει. Ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε πως
πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να
είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες». Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι
θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η
κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο, ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και
εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι
Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία
στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το
πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και
πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να
παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι
προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία. Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις
που ζητούν οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις
αυτές. Ο υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους
πολίτες και την οικονοµία.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τρίτη, 13 Δεκεµβρίου, 2016
Τελευταία ενηµέρωση: 16:31

Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για
το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν
και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Γ. Σταθάκης: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο
µέτρο
Συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δημόσιας
τηλεόρασης, παραχώρησαν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum.
Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να νομοθετήσει ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα
από εκεί και πέρα είναι θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό περιβάλλον όσο και με τη χωροταξική
νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σταθερού οικονομικού
περιβάλλοντος που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο
οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το θάρρος της γνώµης του
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Capital Link Forum: Στις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα αναφέρθηκαν οι Δ. Παπαδηµητρίου και
Αλ. Χαρίτσης
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Οικονοµία
Επενδυτικό πρόγραµµα µαµούθ ενός δισ. ευρώ θα υλοποιήσουν τα ΕΛΠΕ. Το ανακολινωσε ο διευθλυνων
σύµβουλος του οµίλου Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum στη
Νέα Υόρκη.
Πηγή: NEWSIT.GR
13/12 13:32
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Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.

Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, προκειµένου
να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
.
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Παπαδηµητρίου: Το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%, δεν είναι βιώσιµο
Δεν είναι βιώσιµο το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum-Invest in
Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close"
µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι. Το πρόβληµα, σύµφωνα µε τον υπουργό, είναι η ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Απαντώντας για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Επεσήµανε ότι πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε
καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Για το «χάσµα» ανάµεσα σε ΔΝΤ και Ευρώπη για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, τόνισε ότι ένα από τα
προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα
της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο, ο Υπουργός συµφώνησε ότι το
3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και των ευρωπαίων
ηγετών.
Μάλιστα όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της
ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα
µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα
συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει
διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν
ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε
ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Σχετικά µε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί και αν ο
Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές, απάντησε ότι αυτή η
κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε
προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις
δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα
µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη
και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την οικονοµία.
Η ανάπτυξη 2,7% το 2017, βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό, απάντησε ο
υπουργός σε σχετική ερώτηση για να προσθέσει, ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να
χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι
ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής
κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κλείνοντας, ο υπουργός ρωτήθηκε για τη καλή απόδοση των ελληνικών οµολόγων, δεδοµένου του
γεγονότος της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις
των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
Το βίντεο:
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Ο επόµενος υπ. Εµπορίου των ΗΠΑ, έχει επενδύσει στην Ελλάδα και βλέπει
έξοδο από την κρίση!
Ο µελλοντικός υπουργός εµπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross, έχει επενδύσει µεγάλα κεφάλαια στην Ελλάδα και
κατά το ετήσιο forum Invest in Greece που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι εκτιµά πως η
ελληνική Οικονοµία ανακάµπτει και θα αποδώσουν και οι επενδύσεις του. Εµφανίστηκε αισιόδοξος για
έξοδο της Ελλάδας από την κρίση προσθέτοντας µάλιστα ότι αισθάνεται Έλληνας!
Ο Αµερικανός µέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου,
δήλωσε «έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας, µου φαίνεται
ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας».
Αναγνώρισε πως παρά τις δυσκολίες, µετά τη συµφωνία µε τους πιστωτές, η ελληνική κυβέρνηση έχει
κάνει µεγάλες προσπάθειες προόδου.
Προσέθεσε ότι περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει και την µεγάλη
εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις του στην
Ελλάδα. Ο δισεκατοµµυριούχος, αναφερόταν στις τοποθετήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross &
Co στην Eurobank.
Ο κ. Ross κατά το χθεσινό δείπνο του forum έλαβε τη διάκριση «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award»
για τις επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει στην χώρα µας.
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[Capital]: W. Ross: Περιµένω τη στιγµή που οι επενδύσεις µου στην Ελλάδα θα
αποδώσουν
Aισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Wilbur Ross , ο
µελλοντικός υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, µέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, µιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου forum Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
“Έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας”, δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως “µου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας”.
Όπως σηµείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την µεγάλη εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόµενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co – γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets – στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο Αµερικανός µεγαλοεπνδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάµηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζηµιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστηµα, ωστόσο αναγνώρισε πως µετά τη συµφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Ρος: Αισιοδοξία για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση
Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Γουίλµπουρ Ρος, από το
βήµα του 18ου «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη....

http://www.multi-news.gr/
Publication date: 13/12/2016 16:29
Alexa ranking (Greece): 1009
http://www.multi-news.gr/naftemporiki-ros-esiodoxia-gia-tis-prooptikes-exodou-ap...

[Η Ναυτεµπορική]: Ρος: Αισιοδοξία για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση
«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει
ζήσει» επισήµανε ο Αµερικανός επενδυτής, ο οποίος χαιρέτισε την πρόοδο της ελληνικής
οικονοµίας.
Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Γουίλµπουρ Ρος, από το
βήµα του 18ου «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.
«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει»
επισήµανε ο Αµερικανός επενδυτής, ο οποίος χαιρέτισε την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει στη χώρα, δηλώνοντας πως
«περιµένει τη στιγµή που θα αποδώσουν».
Σηµειώνεται ότι ο Ρος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση του
Ντόναλντ Τραµπ, διαθέτει µερίδιο µετοχών στη Eurobank, όπως και στην Τράπεζα Κύπρου.
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στους δεσµούς που τον συνδέουν µε την Ελλάδα, σηµειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι «έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα, που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα, από εκεί και πέρα, είναι θέµα του νέου κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Η απάντηση Σταθάκη και Παπαδηµητρίου στο άρθρο Τόµσεν
«Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης
του», σηµείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Απάντηση σε όσα υποστηρίζει ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τµήµατος του ΔΝΤ Πολ Τόµσεν έδωσαν από
τη Νέα Υόρκη δύο υπουργοί της κυβέρνησης.
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του», σηµείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου σε συνέντευξη Τύπου µε αφορµή
το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
«Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες», πρόσθεσε ο
υπουργός.
Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης επεσήµανε ότι «οι απαντήσεις είναι
δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό
το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα
σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του
νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Πηγή: thetoc.gr
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[Ηµερησία]: Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς
για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ
Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα
1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Επένδυση Ελληνικού: Όλο το έργο στον αέρα
Μόνο ως ανέκδοτο θα πρέπει να ακούστηκε στους ξένους επενδυτές η πρόσκλησης που απηύθυνε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του προς το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
"Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, τόνιζε
στην επιστολή του µεταξύ των άλλων ο πρωθυπουργός, ενώ καλούσε τους επενδυτές να γίνουν µέρος
της οικονοµική αναγέννησης της Ελλάδας προκειµένου να επωφεληθούν από την επιλογή αυτή."
Φυσικά η πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική από το "περιβάλλον" που περιγράφει ο κ. Τσίπρας και
τα πράγµατα δεν είναι καθόλου ρόδινα για την όποια επιχειρηµατική προσπάθεια θα τολµούσε να
εκδηλωθεί στη χώρα.
Τα παραδείγµατα ουκ ολίγα. Πρόσφατα η πώληση της ΔΕΣΦΑ οδηγήθηκε σε ναυάγιο, καθώς ο πρώην
υπουργός Ανάπτυξης κ. Σκουρλέτης άλλαγε ξαφνικά τους όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης,
οδηγώντας τους επενδυτές στην έξοδό ενώ η επένδυση του Ελληνικού η οποία χαρακτηρίζεται από
επενδυτικούς κύκλους ως "Game Changer", µετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι στην
κυριολεξία στον αέρα.
Παρά το γεγονός της πανηγυρικής κύρωσης της σύµβασης για την πώληση του Ελληνικού στη Βουλή από
260 βουλευτές, εδώ και 2 χρόνια δεν έχει γίνει καµία άλλη ενέργεια από την Ελληνική κυβέρνηση ώστε να
προχωρήσουν οι διαδικασίες.
Μόλις πριν λίγες µέρες µε επιστολή τους προς τον επενδυτή, το γραφείο συντονισµού (Φλαµπουράρης) και
το ΤΑΙΠΕΔ ζητούσαν παράταση µέχρι τον Ιούνιο του 2017 προκειµένου να υλοποιηθούν όλες οι
υποχρεώσεις προς τον επενδυτή. Μάλιστα δόθηκε και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Να σηµειωθεί ότι
εάν είχαν τηρηθεί τα χρονοδιαγράµατα, θα έπρεπε στις 14 Νοεµβρίου 2016 να είχαν µεταβιβασθεί οι
µετοχές της Ελληνικό Α.Ε. στον επενδυτή, ο οποίος ακολούθως θα κατέβαλε την πρώτη δόση των 300
εκατ. στο κράτος.
Τι λοιπόν δεν έχει γίνει από πλευράς κυβέρνησης και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα που προτείνει:
1. Δηµοσίευση προεδρικού διατάγµατος ΣΟΑ (Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης) περί καθορισµού
χρήσεων Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσµα, (Απρίλιος 2017)
2. Ανακήρυξη πλειοδότη για άδεια καζίνο (Μάιος 2017)
3. Έκδοση ΚΥΑ για πολεοδόµηση και χωροθέτηση του Μητροπολιτικού πόλου (Ιούνιος 2017)
4. Διανοµή του Ακινήτου σύµφωνα µε το ΣΟΑ (Ιούνιος 2017)
Για να εγκριθεί το ΣΟΑ πρέπει πρώτα να έρθει προς διαβούλευση στους αρµόδιους φορείς η ΣΜΠΕ
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φεβρουάριος του 2017 όπως προβλέπει το ΤΑΙΠΕΔ)
(Περιφέρεια, δήµοι, Υπουργείο Περιβάλλοντος) οι οποίοι θα γνωµοδοτήσουν σχετικά. Οι γνωµοδοτήσεις
σύµφωνες ή όχι θα πρέπει να κατατεθούν στην ΣΟΑ και µετά στο ΣτΕ προς έγκριση. Σε όλα τα ανωτέρω
θα πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος σε περίπτωση που από το ΣτΕ γυρίσει πίσω την ΣΟΑ, ώστε να γίνουν
διορθώσεις.
Εκτός από όλα τα παραπάνω εκκρεµούν ακόµα:
- Εκκρεµεί η γνωµοδότηση από το ΚΣΝΜ (Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων), για το ποια θα είναι
τα κτίρια τα οποία θα κηρυχθούν διατηρητέα, απόφαση η οποία είναι πολύ κρίσιµη για τα σχέδια των
επενδυτών, και η οποία δεν έχει ακόµα καθαρογραφεί.
- Εκκρεµούν οι πράξεις χαρακτηρισµού του πρ. αεροδροµίου από το ΚΑΣ. Υπάρχει εισήγηση από τις
αρµόδιες υπηρεσίες να κηρυχθεί ολόκληρο το αεροδρόµιο περιοχή “απόλυτης προστασίας αρχαιοτήτων”
και να αλλάξει όλο το καθεστώς του έργου. Απορίας άξιο είναι, για ποιο λόγο το ΚΑΣ "θυµήθηκε" ότι στο
πρ. αεροδρόµιο του Ελληνικού ενδέχεται να υπάρχουν αρχαία όταν έχουν προηγηθεί η κατασκευή
ολυµπιακών έργων, αµαξοστασίου Εθέλ και Τραµ κ.α. χωρίς καµία παρέµβασή του.
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- Εκκρεµεί η αποµάκρυνση του ΕΛΚΕΘΕ από την παραλία του Αγίου Κοσµου. Καµία ενέργεια δεν έχει γίνει
για την εξεύρεση νέου χώρου από την πολιτεία.
- Εκκρεµεί η αποµάκρυνση του αµαξοστασίου της ΕΘΕΛ. Καµία ενέργεια δεν έχει γίνει για την εξεύρεση
νέου χώρου από την πολιτεία.
- Εκκρεµεί η αποµάκρυνση των υπηρεσιών της ΥΠΑ. Καµία ενέργεια δεν έχει γίνει για την εξεύρεση νέου
χώρου από την πολιτεία. (Η µόνη υπηρεσία της ΥΠΑ που παραµένει είναι αυτή του FIR Αθηνών - ΚΕΠΑΘ)
- Εκκρεµεί επίσης η ίδρυση από το υπουργείο Οικονοµικών του φορέα διαχείρισης του πάρκου
- Εκκρεµεί επίσης η εκκενωση των µεταναστών από το πρ. Αεροδρόµιο του Ελληνικού
Όπως καταλαβαίνει ο αναγνώστης παρά τα παχιά λόγια περί ανάπτυξης που βγαίνουν από τα χείλη των
αρµοδίων υπουργών αλλά και από τον Πρωθυπουργό, όχι µόνο δύο χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα
προκειµένου να προχωρήσει η µεγαλύτερη επένδυση στην Ευρώπη η οποία θα αλλάξει προς το θετικό το
επενδυτικό περιβάλλον για την Ελλάδα, θα γεµίσει τα κρατικά ταµεία µε έσοδα και θα δηµιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας, αλλά συνέχεια δηµιουργούν προσκόµατα για την ακύρωση του έργου.
Πώς λοιπόν να µη µοιάζει µε ανέκδοτο το µήνυµα του πρωθυπουργού και η πρόσκλησή του προς τους
επενδυτές;
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Συνέντευξη Τύπου στα οµογενειακά µέσα της Νέας Υόρκης
13 Δεκεµβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη Τύπου στα οµογενειακά µέσα της Νέας Υόρκης
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο CapitalLinkInvestinGreeceForum, ο
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της
Οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι
η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό
συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την
εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεμψε στις πρόσφατες
δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους
ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα
συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να
νομοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει
συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο
έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα από εκεί και
πέρα είναι θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για
να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό
περιβάλλον όσο και με τη χωροταξική νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης
και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι προσπάθειες της κυβέρνησης
επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος που θα µπορεί
να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη
δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο
Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
Φωτογραφίες
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Οµαδικά πυρά στον Πολ Τόµσεν από τρεις Έλληνες υπουργούς στη Νέα Υόρκη
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης,... Διαβάστε τη
συνέχεια στο tribune.gr...
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Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ

Επενδυτικό πρόγραµµα µαµούθ ενός δισ. ευρώ θα υλοποιήσουν τα ΕΛΠΕ. Το ανακολινωσε ο διευθλυνων
σύµβουλος του οµίλου Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum στη
Νέα Υόρκη.
Στη συνέχεια τόνισε ότι η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
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ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Πηγή www.newsit.gr
https://diulistirio.blogspot.gr
Ενηµερωθείτε για ότι συµβαίνει µε ένα
στη σελίδα µας.

Το Διυλιστήριο ουδεµία ευθύνη εκ του νόµου φέρει σχετικά µε τα άρθρα που δηµοσιεύονται
τα οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους.
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Δηµ. Παπαδηµητρίου: Ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο – Το ΔΝΤ υπήρξε
εντυπωσιακά λάθος
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην
εκποµπή «Bloomberg Markets: European Close» µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε…
Διαβάστε τη συνέχεια στο tribune.gr
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Η Ελλάδα έτοιµη για επενδύσεις, δήλωσαν Παπαδηµητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης στη Νέα Υόρκη

Οι τρεις υπουργοί αναφέρθηκαν στις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργηθεί ένα σταθερό
φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.
Για το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα, αλλά και τις αιτιάσεις του ΔΝΤ σχετικά µε τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, µίλησαν σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital
Link «Invest in Greece Forum», οι υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδηµητρίου,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες.
Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.
Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής.
Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν, ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν, για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους.
Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο µε το φορολογικό περιβάλλον, όσο και µε τη χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και
µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Συνολικά οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού
περιβάλλοντος που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
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Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε επίσης, ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
www.worldenergynews.gr
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Σταθάκης: Eνθαρρυντικά τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας
13/12/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηµατικά
Σύµφωνα µε Δελτίο τύπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν σήµερα
κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η
χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να
εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο
να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών
στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το
ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενηµέρωσης της
Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Kάνει λάθος το ΔΝΤ - Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές µε την
βοήθεια του QE

Ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει
εντυπωσιακά σε άλλες χώρες
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη
χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις.
Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο
πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στην εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close".
Ειδικότερα, ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του
προγράµµατος εντός του 2016.
Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή
πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές.
Ο Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του
ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν
αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία.
Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό.
Ο Υπουργός απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
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ελκυστική για επενδύσεις.
Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη
της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
www.worldenergynews.gr
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W.Ross: Περιµένω πότε θα αποδώσουν οι επενδύσεις µου στην Ελλάδα
«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα
σας», σχολίασε ο Wilbur Ross, ο µελλοντικός υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, µέτοχος της Eurobank και
αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, µιλώντας στο πλαίσιο του ετήσιου forum
Invest in Greece που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις
προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.
Ωστόσο, όπως σηµείωσε ο κ. Ross, περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την µεγάλη εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόµενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co - γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets - στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

«Έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο Αµερικανός µεγαλοεπενδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάµηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζηµιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστηµα, ωστόσο αναγνώρισε πως µετά τη συµφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου.

Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εµφανιστεί αισιόδοξος πως το τραπεζικό σύστηµα και η ελληνική οικονοµία
µπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, τονίζοντας πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να
γίνουν µια σειρά από πράγµατα, όπως η πλήρη εφαρµογή του µνηµονίου.

Κατά την διάρκεια του χθεσινού επίσηµου δείπνου του forum απονεµήθηκε στον κ. Ross η διάκριση «2016
Hellenic Capital Link Leadership Award» για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.

http://www.reporter.gr/
Publication date: 13/12/2016 16:00
Alexa ranking (Greece): 1939
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/308533-Ross-Perimenw-oti-oi-ependys...

Ross: Περιµένω ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα αποδώσουν
Aισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Wilbur Ross, ο
µελλοντικός υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, µέτοχος της EUROBANK και αντιπρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, µιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου forum Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας", δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως "µου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας".

Όπως σηµείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιµένει τη στιγµή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την µεγάλη εκτίµηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισµό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόµενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co - γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets - στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο Αµερικανός µεγαλοεπνδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάµηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζηµιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστηµα, ωστόσο αναγνώρισε πως µετά τη συµφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου. Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εµφανιστεί αισιόδοξος
πως το τραπεζικό σύστηµα και η ελληνική οικονοµία µπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, τονίζοντας
πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να γίνουν µια σειρά από πράγµατα, όπως η πλήρη εφαρµογή
του µνηµονίου.

Κατά την διάρκεια του χθεσινού επίσηµου δείπνου του forum απονεµήθηκε στον κ. Ross η διάκριση "2016
Hellenic Capital Link Leadership Award" για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.
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Οµιλία του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη
13.12.2016 Διάδοση
Βασικά σημεία παρέμβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο
18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
(Metropolitan Club, New York)
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης, μιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και
στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως
µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο
υπηρεσίες στον καταναλωτή,
ισχυροποιήσει τη θέση του ως

ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.

Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
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η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
με τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Στεργιούλης, σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για αυξημένη συμμετοχή
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Συνέντευξη Τύπου Παπαδηµητρίου - Σταθάκη - Χαρίτση στα οµογενειακά µέσα
της Νέας Υόρκης
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσµού της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα
από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».
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Στεργιούλης: Προτεραιότητα ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασµός για
επενδυτική σταθερότητα στην Ελλάδα
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, μιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
- Να
- Να
- Να
- Να
- Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για δίκαιη
και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως με
τη «Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα» για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
- η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
- η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
- η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
- η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
- η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
- η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
- καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
με τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας–Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
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«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για αυξημένη συμμετοχή
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Ρος: Αισιοδοξία για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση
Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εµφανίστηκε ο Γουίλµπουρ Ρος, από το
βήµα του 18ου «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.
«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει»
επισήµανε ο Αµερικανός επενδυτής, ο οποίος χαιρέτισε την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει στη χώρα, δηλώνοντας πως
«περιµένει τη στιγµή που θα αποδώσουν».
Σηµειώνεται ότι ο Ρος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση του
Ντόναλντ Τραµπ, διαθέτει µερίδιο µετοχών στη Eurobank, όπως και στην Τράπεζα Κύπρου.
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στους δεσµούς που τον συνδέουν µε την Ελλάδα, σηµειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι «έχω περάσει τόσα πολλά µε την Ελλάδα, που αισθάνοµαι ότι πάντα ήµουν Έλληνας».
naftemporiki.gr
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Οµαδικά πυρά στον Πολ Τόµσεν από τρεις Έλληνες υπουργούς στη Νέα Υόρκη
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης,…
Διαβάστε τη συνέχεια στο tribune.gr
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[Tribune]: Οµαδικά πυρά στον Πολ Τόµσεν από τρεις Έλληνες υπουργούς στη
Νέα Υόρκη
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης,
παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή
του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον
χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: TRIBUNE
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Γ. Στεργιούλης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την επόµενη πενταετία από τα ΕΛΠΕ

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική
Rosneft, η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων
πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison– ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
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«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλίες Δημήτρη Παπαδημητρίου και Αλέξη Χαρίτση στο 18o Ετήσιο
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Εντυπωσιακά λανθασµένοι οι «χρησµοί» του ΔΝΤ

Η συµµετοχή του Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, στο 18ο Capital Link Forum – Invest in Greece που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη αποτέλεσε όπως φαίνεται µία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Έλληνα
υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, να εξαπολύσει βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Μιλώντας στο Bloomberg, ο κ. Παπαδηµητρίου αναφέρθηκε συγκεκριµένα στην απαίτηση του ΔΝΤ να λάβει
η Ελλάδα προκαταβολικά µέτρων για µετά τη λήξη του ελληνικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και είπε σχεδόν το αυτονόητο. Ότι δηλαδή «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να
παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι
προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Εξάλλου, ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε δογµατικές ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ που
αφορούν τις µεταρρυθµίσεις, υποστηρίζοντας ότι η εφαρµογή τους σε άλλα κράτη «έχουν αποτύχει
εντυπωσιακά». Αυτό δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται µεταρρυθµίσεις και αυτό το παραδέχτηκε ο
κ. Παπαδηµητρίου, αλλά υπογράµµισε παράλληλα ότι αυτές πρέπει να γίνουν µε προσοχή ώστε να οδηγούν
σε ανάπτυξη και ευηµερία.
Στο ίδιο θέµα των µεταρρυθµίσεων ο υπουργός ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις
µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να τις κάνει
πράξη, µε τον κ. Παπαδηµητρίου να τονίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. έκανε περισσότερες αλλαγές
σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Τέλος, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση ή µη της δεύτερης
αξιολόγησης πριν εκπνεύσει το 2016 κι εκείνος δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Αθήνα είναι να
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη και ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. Συµπλήρωσε δε ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη χώρα µας, καθώς η περάτωση της
εκκρεµότητας θα σηµάνει και τη συµµετοχή των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ.
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Οµαδικά πυρά στον Πολ Τόµσεν από τρεις Έλληνες υπουργούς στη Νέα Υόρκη
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης,
παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή
του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
της.
Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ.
Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον
χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε
να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί
και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα
πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά:
«Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς
τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν
τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο όσο και µε τη χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες
αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης
επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να
υποστηρίξει µακροπρόθεσµες επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν σταθερές θέσεις εργασίας, καθώς και τη
σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων».
Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό
καθεστώς.
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Γ. Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): EBITDA άνω των 700 εκατ. το 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Τα παραπανω επεσήµανε ο CEO των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Capital Link Invest in
Greece Forum που πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Στη συνέχεια τόνισε ότι η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί περιφερειακός
ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και
Μεσόγειο.
Επενδυτικό πρόγραµµα µαµούθ ενός δισ. ευρώ θα υλοποιήσουν τα ΕΛΠΕ.
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[KoolNews]: Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητούν τα ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό, για να δηµιουργηθεί έτσι ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ζήτησε από
το βήµα του 18ου Capital Link “Invest in Greece” Forum, ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων
(ΕΛΠΕ), Γρηγόρης Στεργιούλης.
Υποστήριξε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί περιφερειακός
ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο
και έθεσε ως προϋποθέσεις:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ
Όσον αφορά την πορεία των ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας
του κλάδου της διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων διυλιστηρίων διεθνώς.
Ο κ. Στεργιούλης έκανε και ειδική αναφορά στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, τα ΕΛΠΕ – σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison –
ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ
αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για
τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: KOOL NEWS
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ

Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες
οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Δηµοσίευση: 13.12.2016, 15:01
Τελευταία Ενηµέρωση: 13.12.2016, 15:03
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου (Φωτογραφία:Intime)
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε «έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες».
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, «αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία».
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016,
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
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οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
πηγή: in.gr
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Γ.Στεργιούλης: Ευνοϊκές προοπτικές για τον ενεργειακό τοµέα στην Ελλάδα

Με παρέµβασή του στο 18ο Capital Link “Investin Greece” Forum, στο Metropolitan Club, της Νέας
Υόρκης ο CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Γρηγόρης Στεργιούλης, επισήµανε πως η εκπόνηση
αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να
δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή
διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γρηγόρης Στεργιούλης,
µιλώντας στο “18ο Investin Greece Forum”, που διοργανώθηκε την Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη
από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών
και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις,
Ανάπτυξη και Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται
ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός
κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη
Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του
σχεδιασµού για δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση
ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην Ενέργεια. Παράλληλα,χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη
των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της
αύξησης της θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη
βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την
Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα
επόµενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα
προϊόντα και καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε
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ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός
Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε
µεµονωµένα, είτε σε συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η
ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών»
για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση
περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ
Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες
στον Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο,
εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την
µελλοντική πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ
συνεχίστηκε και το 2016 µε πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά
διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη
πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους €1 δισ.
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ΕΛΠΕ: Ζητά σταθερό επενδυτικό περιβάλλον
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές» για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική
Ευρώπη και Μεσόγειο.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση:
Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ

Όσον αφορά την πορεία της ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του
κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης έκανε ειδική µνεία στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, η ΕΛΠΕ - σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison - ανακηρύχθηκε
πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή «2», δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η
εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες
περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες» δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
ΑΥΤA ΚΑΙ AΛΛΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13 Δεκεµβρίου 2016 14:48
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13 Δεκεµβρίου 2016 14:48
13 Δεκεµβρίου 2016
| 6 ΛΕΠΤΑ
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
· Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
· Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
· Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
· Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
· Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ø η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
Ø η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft,
η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
Ø η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
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Ø η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
Ø η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
Ø η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
Ø καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωµα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο,
τονίζουµε ρητά ότι δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και µόνο
αυτόν. Παρακαλούµε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια µε ύβρεις θα διαγράφονται,
ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.
whitehat / radical - powered by whiterad engine
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Στις «επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα, αναφέρθηκε η πολιτική ηγεσία του
υπ. Οικονοµίας

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας
μας και στις μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκαν ο
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές ομιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital
Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούμενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες υποδομές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις μεταφορές.
Το Ταμείο Συμμετοχών συστήνεται τις επόμενες μέρες
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Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, μετά και τη
συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχημα για την
ελληνική οικονομία είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα: προπάντων το ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση
της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόμενες μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου του επιχειρείν, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον, με
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηματοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος μπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Τόµσεν: «Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του»

Αντιδράσεις
προκάλεσε το άρθρο
του Τόµσεν, σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα φέρει την κύρια
ευθύνη για τη συµφωνία του πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5
για το 2018
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για
την παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
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Ήρθε η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για την Ελλάδα! Κατάλληλες οι συνθήκες για να…
Σειρά διεθνών επαφών µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας πραγµατοποιεί το
τελευταίο διάστηµα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Σε µια περίοδο που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει µε ραγδαίο ρυθµό και παρατηρείται
έντονη διεθνής κινητικότητα, ο κ. Σταθάκης ταξίδεψε το προηγούµενο 10ηµερο στη Ρώµη,

στις Βρυξέλλες και την Ιερουσαλήµ, ενώ από σήµερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του «Capital
Link Invest in Greece Forum».
Στόχος των διεθνών αυτών επαφών είναι να διαµορφωθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να µετεξελιχθεί
σε ενεργειακό κόµβο της περιοχής και παράλληλα να προσελκυστούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και
ενεργειακές υποδοµές.
Όπως ανέφερε µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σταθάκης:
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο ενεργειακών διαδρόµων. Ο ένας διατρέχει την ΝΑ Μεσόγειο
και ο δεύτερος διατρέχει την ΝΑ Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο αυτών των δύο και άρα υπάρχουν οι
συνθήκες να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο, που θα συµβάλει στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης,
µέσω της διαφοροποίησης των οδών ενεργειακού εφοδιασµού της. Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουµε».
Πέραν των έργων υποδοµής στην κατεύθυνση ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο, σηµαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες δηµιουργεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
«Καθώς πλησιάζουµε στο 2020 ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, µε τη ΔΕΗ να διατηρεί τον
κοµβικό της ρόλο και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται περιθώρια δραστηριοποίησης νέων παικτών»
επισηµαίνει ο κ. Σταθάκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η µετάβαση πρέπει να
συντελεστεί µε συντεταγµένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει πρώτα και κύρια την ασφάλεια του εθνικού
συστήµατος παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιµούν ότι
δηµιουργείται σηµαντικός χώρος για την ανάπτυξη φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, µαζί µε πλήθος άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τη
Δευτέρα θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα του «Capital Link Invest in Greece Forum»,
που διοργανώνεται σε συνεργασία µε µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill
Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS). Το βράδυ της ίδιας ηµέρας θα
συµµετέχει στο δείπνοπρος τιµήν τουWilbur L.Ross, που πρόσφατα επιλέχθηκε από τον νέο Αµερικανό
Πρόεδρο για τη θέση του υπουργού Εµπορίου.
Παράλληλα ο κ. Σταθάκης θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών funds και ξένους θεσµικούς
επενδυτές. Την Τρίτη θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ηµέρας
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Share
Πηγή:www.arpaktiko.gr | Tο διαβάσαµε εδώ
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Δ. Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum
– Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην
ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης, καθώς το Ταµείο εκτιµά ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα,
ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.Σε κάθε
περίπτωση, πρόσθεσε, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η αξιολόγηση έως το τέλος του τρέχοντος έτους,
προκειµένου τα ελληνικά οµόλογα να ενταχθούν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Πηγή: Δ. Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% | naftemporiki.gr
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WSJ: Ο Τσίπρας σκέφτεται πλέον τις εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο,
καθώς µία κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις
των δανειστών, γράφει η Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Παπαδηµητρίου στο Bloomberg: Παραµένει στόχος η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης εντός 2016 (Video)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την χώρα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
δήλωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε αν η
Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει
και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
κ.Παπαδηµητρίου τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες
χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους
πολίτες και την οικονοµία.
Επίσης, ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
Υπουργός Οικονοµίας απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν
αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά µε τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένης της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των
οµολόγων διεθνώς, απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική
βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
ΠαπαδηµητρίουαξιολόγησηθεσµοίµεταρρυθµίσειςBloombergHas video: Exclude from popular: 0
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Παπαδηµητρίου: Δογµατικές οι προτάσεις του ΔΝΤ, οι οποίες έχουν αποτύχει
σε άλλες χώρες
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
AdTech Ad
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε «έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες».
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, «αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία».
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016,
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.

http://www.economy365.gr/
Publication date: 13/12/2016 14:24
Alexa ranking (Greece): 959
http://www.economy365.gr/article/22546/gr-stergioylis-stratigikos-stohos-i-anakaly...

Γρ. Στεργιούλης: Στρατηγικός στόχος η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
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η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
.
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W. Ross: Περιµένω να αποδώσουν οι επενδύσεις µου στην Ελλάδα
Aισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εμφανίστηκε ο Wilbur Ross, ο
μελλοντικός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, μέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, μιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου forum Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Έχω περάσει τόσα πολλά με την Ελλάδα που αισθάνομαι ότι πάντα ήμουν Έλληνας", δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως "μου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας".
Όπως σημείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιμένει τη στιγμή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την μεγάλη εκτίμηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισμό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόμενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co - γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets - στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αμερικανός μεγαλοεπνδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζημιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο αναγνώρισε πως μετά τη συμφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου. Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εμφανιστεί αισιόδοξος
πως το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία μπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, τονίζοντας
πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να γίνουν μια σειρά από πράγματα, όπως η πλήρη εφαρμογή
του µνηµονίου.
Κατά την διάρκεια του χθεσινού επίσημου δείπνου του forum απονεμήθηκε στον κ. Ross η διάκριση "2016
Hellenic Capital Link Leadership Award" για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, δήλωσε πως "ο κ. Wilbur Ross είναι μια από τις πλέον
γνωστές και σεβαστές προσωπικότητες παγκοσμίως αναγνωρίζοντας την μοναδική του τεχνογνωσία στον
τομέα της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Ο κ. Ross είναι ένας σημαντικός και
μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στις μακροχρόνιες
προοπτικές της χώρας. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δημόσια μοιράστηκε τη διορατικότητα και τις
προτάσεις του για το πώς η Ελληνική οικονομία μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης και να ελκύσει
περισσότερες ξένες επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι το προφίλ της Ελλάδας στην διεθνή επενδυτική
κοινότητα."
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - Central and South East Europe Accounts Leader της
EY σημείωσε από την πλευρά του: " Μόνο θαυμασμό μπορεί να εκφράσει κάποιος για την αξιοσημείωτη
πορεία και τις επιτυχίες του Wilbur Ross. Ο Wilbur Ross δεν είναι ένας συνηθισμένος επιχειρηματίας. Είναι
ένας άνθρωπος ο οποίος κατεξοχήν τολμά να ρισκάρει, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα σε θέση να
εντοπίζει τις ευκαιρίες και να θέτει προβληματικούς κλάδους σε τροχιά ανάκαμψης, εξασφαλίζοντας στην
πορεία µεγάλα κέρδη για τους µετόχους".
Ελ. Κούρταλη
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Tsipras urges business leaders to invest in Greece in Capital Link forum

Prime Minister Alexis Tsipras reiterated his invitation to business leaders to invest in Greece during the 18th Annual
Capital Link forum: Invest in Greece” held in New York, saying the country has turned a corner and is exceeding its
economic targets.
“Greece is being reborn. You should choose to be part of this rebirth. You can only benefit from this choice,” Tsipras
said in a message delivered through a webcast, aimed at presenting the new prospects that have opened up for the
Greek economy.
“I am certain that those who attempted it have not regretted it today, because during 2016, our economy regained its
positive growth dynamic, outperformed its fiscal targets and implemented a series of structural reforms which boosted
its competitiveness and promote a stable, investor-friendly environment,” he said.
Tsipras went on to present the forecasts for the Greek economy, saying it is expected to grow 2.7 percent in 2017
and 3.1 percent in 2018. “In recognition of our efforts, the recent Eurogroup of December 5 decided to implement the
short-term measures for debt relief, in line with the agreement last May, and is expected to access the markets in
2017,” he said.
“Therefore, this year I renew my invitation towards you.”
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«Πυρά» Παπαδηµητρίου κατά ΔΝΤ: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις
του
«Πυρά» κατά του ΔNT εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο
Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι "ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα
δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες".
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε "έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες".
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, "αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Ο Διευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ στο 18ο Invest in Greece Forum
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
•
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
- η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
- η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
- η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
- η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
- η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
- η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
- καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.

http://www.zougla.gr/
Publication date: 13/12/2016 14:15
Alexa ranking (Greece): 24
http://www.zougla.gr/money/article/o-dief8inon-simvoulos-ton-elpe-sto-18o-invest-...

Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ] «Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας η
Ελλάδα»
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της
τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική
Rosneft, η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων
πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
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αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα
έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ BLOOMBERG: ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης εντός 2016 (Video) (Πηγή: topontiki)
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την χώρα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
δήλωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε αν η
Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει
και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
κ.Παπαδηµητρίου τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες
χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους
πολίτες και την οικονοµία.
Επίσης, ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
Υπουργός Οικονοµίας απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν
αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά µε τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένης της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των
οµολόγων διεθνώς, απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική
βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
Πηγή: http://www.topontiki.gr/article/198233/papadimitrioy-sto-bloomberg-paramenei-stohos-i-oloklirosi-tis-axiologisisentos-2016
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητεί η ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Δ. Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum
- Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε «έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες».
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, «αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία».
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016,
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε «έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες».
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, «αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία».
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016,
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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W. Ross: Περιµένω τη στιγµή που οι επενδύσεις µου στην Ελλάδα θα
αποδώσουν
Aισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εμφανίστηκε ο Wilbur Ross, ο
μελλοντικός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, μέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, μιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου forum Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Έχω περάσει τόσα πολλά με την Ελλάδα που αισθάνομαι ότι πάντα ήμουν Έλληνας", δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως "μου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας".
Όπως σημείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιμένει τη στιγμή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την μεγάλη εκτίμηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισμό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόμενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co - γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets - στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αμερικανός μεγαλοεπνδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζημιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο αναγνώρισε πως μετά τη συμφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου. Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εμφανιστεί αισιόδοξος
πως το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία μπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, τονίζοντας
πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να γίνουν μια σειρά από πράγματα, όπως η πλήρη εφαρμογή
του µνηµονίου.
Κατά την διάρκεια του χθεσινού επίσημου δείπνου του forum απονεμήθηκε στον κ. Ross η διάκριση "2016
Hellenic Capital Link Leadership Award" για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.
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Στεργιούλης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ στην πενταετία
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Tsipras urges business leaders to invest in Greece in Capital Link forum

Prime Minister Alexis Tsipras reiterated his invitation to business leaders to invest in Greece during the 18th Annual
Capital Link forum: Invest in Greece” held in New York, saying the country has turned a corner and is exceeding its
economic targets.
“Greece is being reborn. You should choose to be part of this rebirth. You can only benefit from this choice,” Tsipras
said in a message delivered through a webcast, aimed at presenting the new prospects that have opened up for the
Greek economy.
“I am certain that those who attempted it have not regretted it today, because during 2016, our economy regained its
positive growth dynamic, outperformed its fiscal targets and implemented a series of structural reforms which boosted
its competitiveness and promote a stable, investor-friendly environment,” he said.
Tsipras went on to present the forecasts for the Greek economy, saying it is expected to grow 2.7 percent in 2017
and 3.1 percent in 2018. “In recognition of our efforts, the recent Eurogroup of December 5 decided to implement the
short-term measures for debt relief, in line with the agreement last May, and is expected to access the markets in
2017,” he said.
“Therefore, this year I renew my invitation towards you.”
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Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Τόµσεν: «Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13 Δεκεµβρίου 2016 13:44
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13 Δεκεµβρίου 2016 13:45
13 Δεκεµβρίου 2016
| 2 ΛΕΠΤΑ
Αντιδράσεις προκάλεσε το άρθρο του Τόµσεν, σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα φέρει την κύρια ευθύνη για
τη συµφωνία του πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5 για το 2018. «Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι
το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για την παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωµα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο,
τονίζουµε ρητά ότι δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και µόνο
αυτόν. Παρακαλούµε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια µε ύβρεις θα διαγράφονται,
ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.
whitehat / radical - powered by whiterad engine
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W. Ross: Περιµένω να αποδσώσουν οι επενδύσεις µου στην Ελλάδα
Aισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση εμφανίστηκε ο Wilbur Ross, ο
μελλοντικός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, μέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, μιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου forum Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Έχω περάσει τόσα πολλά με την Ελλάδα που αισθάνομαι ότι πάντα ήμουν Έλληνας", δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως "μου φαίνεται ότι η Ελλάδα
περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας".
Όπως σημείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιμένει τη στιγμή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει
και την μεγάλη εκτίμηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισμό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα, αναφερόμενος στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co - γνωστή για
τις επενδύσεις της σε distressed assets - στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αμερικανός μεγαλοεπνδυτής έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζημιά στις επενδύσεις του στη Eurobank
καθώς και γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο αναγνώρισε πως μετά τη συμφωνία η ελληνική
κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες προόδου. Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εμφανιστεί αισιόδοξος
πως το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία μπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, τονίζοντας
πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να γίνουν μια σειρά από πράγματα, όπως η πλήρη εφαρμογή
του µνηµονίου.
Κατά την διάρκεια του χθεσινού επίσημου δείπνου του forum απονεμήθηκε στον κ. Ross η διάκριση "2016
Hellenic Capital Link Leadership Award" για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, δήλωσε πως "ο κ. Wilbur Ross είναι μια από τις πλέον
γνωστές και σεβαστές προσωπικότητες παγκοσμίως αναγνωρίζοντας την μοναδική του τεχνογνωσία στον
τομέα της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Ο κ. Ross είναι ένας σημαντικός και
μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στις μακροχρόνιες
προοπτικές της χώρας. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δημόσια μοιράστηκε τη διορατικότητα και τις
προτάσεις του για το πώς η Ελληνική οικονομία μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης και να ελκύσει
περισσότερες ξένες επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι το προφίλ της Ελλάδας στην διεθνή επενδυτική
κοινότητα."
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - Central and South East Europe Accounts Leader της
EY σημείωσε από την πλευρά του: " Μόνο θαυμασμό μπορεί να εκφράσει κάποιος για την αξιοσημείωτη
πορεία και τις επιτυχίες του Wilbur Ross. Ο Wilbur Ross δεν είναι ένας συνηθισμένος επιχειρηματίας. Είναι
ένας άνθρωπος ο οποίος κατεξοχήν τολμά να ρισκάρει, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα σε θέση να
εντοπίζει τις ευκαιρίες και να θέτει προβληματικούς κλάδους σε τροχιά ανάκαμψης, εξασφαλίζοντας στην
πορεία µεγάλα κέρδη για τους µετόχους".
Ελ. Κούρταλη
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Παπαδηµητρίου: Δογµατικές οι προτάσεις του ΔΝΤ, οι οποίες έχουν αποτύχει
σε άλλες χώρες
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
«Bloomberg Markets: European Close» µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
AdTech Ad
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Επενδυτικό πρόγραµµα € 1 δισ. στην επόµενη πενταετία
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο «18ο Invest in Greece Forum», που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.

Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:

• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.

• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.

• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και

• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.

Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.

Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
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• η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,

• η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,

• η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,

• η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,

• η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,

• η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,

• καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο Ελληνικά
Πετρέλαια η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.

«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.

Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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ΕΛΠΕ: Στρατηγικός στόχος οι υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο «18ο Invest in Greece Forum», που διοργανώθηκε τη Δευτέρα, 12
Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η
ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργασία µε
κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total
και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας,
ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και
για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική πορεία του οµίλου και ανακοίνωσε ότι η
σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των 700
εκατ. ευρώ, παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα
στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 1 δισ.
ευρώ.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
-η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
-η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η ιρανική NIOC, η ρωσική Rosneft, η
ιρακινή SOMO και η αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
-η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
-η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
-η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
-η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Η Ελλάδα ενεργειακός κόµβος στη Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο
Ο κ. Στεργιούλης τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου να καταστεί η χώρα µας
Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
-Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
-Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
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-Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
-Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
-Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ακόµη, υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται
η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο περιβάλλον και στην ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως
σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το
Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας
2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που
υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως
καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Τα ΕΛΠΕ, ως ηγετικός ενεργειακός όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη
Ο κ. Στεργιούλης επεσήµανε την βούληση του οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα χρόνια
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες υπηρεσίες
στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να ισχυροποιήσει
τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητούν τα ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό, για να δηµιουργηθεί έτσι ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ζήτησε από
το βήµα του 18ου Capital Link “Invest in Greece” Forum, ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων
(ΕΛΠΕ), Γρηγόρης Στεργιούλης.
Υποστήριξε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί περιφερειακός
ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο
και έθεσε ως προϋποθέσεις:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ
Όσον αφορά την πορεία των ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας
του κλάδου της διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων διυλιστηρίων διεθνώς.
Ο κ. Στεργιούλης έκανε και ειδική αναφορά στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, τα ΕΛΠΕ - σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ
αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για
τις χερσαίες περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
Πηγή

«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του
οικονοµικού επιτελείου για το άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο
του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ. Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
e-typos
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Γρ. Στεργιούλης: Η Ελλάδα περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής
σηµασίας
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Invest in Greece Forum, που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12
Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε τη
«Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την υιοθέτηση
από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά
και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το
2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
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συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου.
Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα
«επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την
υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας –
Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου.
«Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ.
βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
Σχόλια
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Παπαδηµητρίου: Οι προβλέψεις ΔΝΤ υπήρξαν εντυπωσιακά λανθασµένες
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του ο Τόµσεν»

«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του
18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και
γαι τα όσα είπε ο κ. Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο
προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι
φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο
κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι βολές Παπαδηµητρίου
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι "ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα
δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες".
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε "έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες".
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, "αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία".
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
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σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητεί η ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές» για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική
Ευρώπη και Μεσόγειο.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ
Όσον αφορά την πορεία της ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του
κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης έκανε ειδική µνεία στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, η ΕΛΠΕ - σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison - ανακηρύχθηκε
πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή «2», δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η
εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες
περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες» δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του. [
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
e-typos
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«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
e-typos
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[Ηµερησία]: «Πυρά» Παπαδηµητρίου κατά ΔΝΤ: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι
προβλέψεις του
«Πυρά» κατά του ΔNT εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο
Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι “ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες”.
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε “έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες”.
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, “αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία”.
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητεί η ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης....
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Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%
Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και της
Ευρωζώνης

Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή
του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum - Invest in
Greece», στη Νέα Υόρκη.
Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην
ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης, καθώς το Ταµείο εκτιµά
ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα, ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν
ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η
αξιολόγηση έως το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειµένου τα ελληνικά
οµόλογα να ενταχθούν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
«Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την
ολοκληρώσει» επισήµανε, ενδεικτικά.
Ασκώντας κριτική στο Ταµείο, σηµείωσε ότι ορισµένες από τις
προτάσεις του είναι δογµατικές και ότι έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε
άλλες χώρες. «Χρειαζόµαστε µεταρρυθµίσεις που να οδηγούν σε
ανάπτυξη και ευηµερία» έσπευσε να προσθέσει.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να
χαµηλώσει τη φορολογία, προκειµένου να καταστήσει τη χώρα πιο
ελκυστική σε επενδύσεις, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την
επίτευξη ανάπτυξης 2,7% το 2017.
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ΕΛΠΕ: Ανάγκη για σταθερό επενδυτικό περιβάλλον
Τι δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης Στεργιούλης

Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού
επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από το βήµα του 18ου «Capital Link
“Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές» για την
Ελλάδα, ώστε να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, µε
στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
και Μεσόγειο.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του
ενεργειακού εφοδιασµού
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων
και βελτίωση της τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα
στις ΑΠΕ
Όσον αφορά την πορεία της ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει τη διασφάλιση της διεθνούς
ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία
του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης έκανε ειδική µνεία στην ανακάλυψη και
παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, η ΕΛΠΕ σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison - ανακηρύχθηκε
πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή «2», δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση
περιοχή «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες
περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του
δυναµικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες» δήλωσε, διαβεβαιώνοντας
ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Παπαδηµητριου: Παραµενει στοχος η ολοκληρωση της αξιολογησης εντος του
2016

Παπαδηµητρίου: Παραµένει στόχος η ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του 2016 Share twitter E-mail "Η
Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές", τόνισε ο
υπουργός Οικονοµίας. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις "δογµατικές"
news247 Δεκεµβρίου 13 2016 13:16
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.

Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµό...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παπαδηµητρίου στο Bloomberg: Παραµένει στόχος η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης εντός 2016

13/12/2016 [13:53]

Παπαδηµητρίου στο Bloomberg: Παραµένει
στόχος η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
εντός 2016
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την χώρα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
δήλωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε αν η
Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει
και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
κ.Παπαδηµητρίου τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες
χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους
πολίτες και την οικονοµία.
Επίσης, ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
Υπουργός Οικονοµίας απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
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ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν
αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά µε τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένης της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των
οµολόγων διεθνώς, απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική
βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Εθνικη Πανγαια: Επενδυσεις σε ξενοδοχεια πολης και φοιτητικη στεγαση

Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κ.
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείταιτάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης(student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επε...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Στεργιούλης: Προαπαιτούµενο για την Ανάπτυξη των ΕΛΠΕ η Παρουσία τους
στο 25% των Κορυφαίων Διυλιστηρίων Διεθνώς
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε
χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock
Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
· Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
· Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
· Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
· Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
· Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
· η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
· η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
· η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
· η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
· η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
· η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
· καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα

http://www.energia.gr/
Publication date: 13/12/2016 13:56
Alexa ranking (Greece): 5598
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=111568

µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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"Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το θάρρος της γνώµης του"...

Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς,
κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου διεµήνυσαν ότι
η...
ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ απαντώντας στο άρθροπαρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο
προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι
φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε
σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ
έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά
την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος
της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5%
πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει
γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ.
Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια
συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link
Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν
είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα
συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα
πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει ο κ.
Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η
Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση
το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και
πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που
προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας
υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές έρχονται από
την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε
είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις.
Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν
πολλές ευκαιρίες. Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το
εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί
όλες τις ικανότητες που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι
στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες
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είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει.
Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει.
Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την προσέλκυση των
επενδύσεων»...
protothema.gr
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Οµιλία του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο 18ο
Capital Link “Invest in Greece” Forum
Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link
“Invest in Greece” Forum.

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12
Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.

Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και
στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως
µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.

Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του
Οµίλου, τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.

Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
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«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες
για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Στεργιούλης, σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.

Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες
στον Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα
έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη
συµµετοχή στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο,
όπου ήδη τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την
µελλοντική πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το
2016 µε πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις
δυσµενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και
νέο επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.

View the discussion thread.
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Παπαδηµητρίου: Παραµένει στόχος η ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του
2016

"Η Ελλάδα θα
µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει
στις αγορές", τόνισε ο υπουργός Οικονοµίας. Χαρακτήρισε
ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις
"δογµατικές"
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Δογµατικές οι προτάσεις του ΔΝΤ, οι οποίες έχουν αποτύχει
σε άλλες χώρες
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
AdTech Ad
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου στο Bloomberg: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, τόνισε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum - Invest in
Greece», στη Νέα Υόρκη.
Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και
Ευρωζώνης, καθώς το Ταµείο ζητά επιπλέον µέτρα, ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα
βρίσκεται ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η αξιολόγηση έως το τέλος του τρέχοντος
έτους, προκειµένου να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. «Πρόκειται για µια
πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να
την ολοκληρώσει» επισήµανε, ενδεικτικά.
Κάνοντας επίθεση στο ΔΝΤ, σηµείωσε ότι ορισµένες από τις προτάσεις του είναι δογµατικές και ότι έχουν
αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. «Χρειαζόµαστε µεταρρυθµίσεις που να οδηγούν σε ανάπτυξη και
ευηµερία» ανέφερε.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να χαµηλώσει τη φορολογία, προκειµένου να
καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική σε επενδύσεις, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη
ανάπτυξης 2,7% το 2017.
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[Το Βήµα]: Γρ.Στεργιούλης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ στην πενταετία
Ενθαρρυντικά στοιχεία από τις έρευνες υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επισήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε, στη Νέα Υόρκη από την Capital
Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Ο κ. Στεργιούλης ανέφερε πως ο όµιλος της επόµενη πενταετία θα προχωρήσει σε επενδύσεις 1 δις. ευρώ
και έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία σχετικά µε τις έρευνες υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό
Κόλπο.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
· Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
· Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Γ. Στεργιούλης: EBITDA άνω των 700 εκατ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ το 2017
Ο Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθερό επενδυτικό
περιβάλλον στην ελληνική αγορά ενέργειας και να επιταχύνει την αναπτυξιακή διαδικασία τόνισε
μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Capital Link ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γρηγόρης
Στεργιούλης. Για τον όμιλο ο ίδιος υπογράμμισε το στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο
το ενεργειακό φάσμα, ξεκινώντας από την διασφάλιση της ανταγωνιστικής παρουσίας στον τομέα της
διύλισης, την αξιοποίηση των ευκαιριών στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων και τις Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Ο ίδιος ανακοίνωσε στο συνέδριο ότι ο όμιλος των ΕΛΠΕ αναμένει κερδοφορία EBITDA
άνω των 700 εκατ. ευρώ παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια. Επίσης ο όμιλος σχεδιάζει στην επόμενη
πενταετία επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά όπως σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Στεργιούλης μιλώντας στο "18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία με το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισμών.η εκπόνηση αξιόπιστου,
μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί
ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα "Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές", ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για δίκαιη
και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως με
τη "Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα" για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της "Ατζέντας 2030" με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο
υπηρεσίες στον καταναλωτή,
ισχυροποιήσει τη θέση του ως

ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.

Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
- η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
- η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
- η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
- η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
- η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
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- η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
- καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
με τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα "επιλεγείς αιτών" για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
"Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες" δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. "Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών", όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για αυξημένη συμμετοχή
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των €700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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[Το Βήµα]: Παπαδηµητρίου: Οι προβλέψεις του ΔΝΤ υπήρξαν εντυπωσιακά
λανθασµένες
Δηλώσεις στο Bloomberg
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι “ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες”.
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε “έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες”.
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, “αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία”.
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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[Το Βήµα]: Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πολης και φοιτητική
στέγαση
Αµεση προτεραιτότητα η αύξηση κεφαλαίου εντός του 2017
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κ.
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη
Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείταιτάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών µονάδων
στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης(student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές.
Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή
βασικών all inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους/ φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση
και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης καιτ ης µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασηςστη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value formoney», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτουαναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Πόλεµος Τόµσεν – Κυβέρνησης
Πως χαρακτήρισαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη το άρθρο του Τόµσεν
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου CAPITAL
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και για τα όσα έγραψεο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
©2015 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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Στεργιούλης [ΕΛΠΕ]: Θέλουµε σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Βασικά σηµεία παρέµβασης στο 18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές» για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική
Ευρώπη και Μεσόγειο.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση:
Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ

Όσον αφορά την πορεία της ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του
κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης έκανε ειδική µνεία στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, η ΕΛΠΕ - σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison - ανακηρύχθηκε
πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή «2», δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η
εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες
περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες» δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Παπαδηµητρίου στο Bloomberg: Παραµένει στόχος η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης εντός 2016 (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13.12.2016 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Παπαδηµητρίου στο Bloomberg: Παραµένει
στόχος η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
εντός 2016 (Video)

EMAIL
Εκτύπωση
Το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την χώρα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
δήλωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε αν η
Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα
διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει
και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
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λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
κ.Παπαδηµητρίου τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες
χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους
πολίτες και την οικονοµία.
Επίσης, ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
Υπουργός Οικονοµίας απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν
αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά µε τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένης της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των
οµολόγων διεθνώς, απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική
βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ - Δεν θα
λάβουµε µέτρα µετά το 2018
Όσον αφορά την απαίτηση του Ταµείου για τη λήψη νέων µέτρων από την Ελλάδα, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε ότι «το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα
δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας»
Αιχµές προς το ΔΝΤ άφησε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg από τη Νέα Υόρκη.
Όσον αφορά την απαίτηση του Ταµείου για τη λήψη νέων µέτρων από την Ελλάδα, ο κ. Παπαδηµητρίου
τόνισε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις, τόνισε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στην
εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close".
Ειδικότερα, ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του
προγράµµατος εντός του 2016.
Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή
πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές.
Ο Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του
ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν
αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία.
Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό.
Ο Υπουργός απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις.
Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη
της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
www.bankingnews.gr
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Δ. Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum
- Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη....
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«Πυρά» Παπαδηµητρίου κατά ΔΝΤ: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις
του
«Πυρά» κατά του ΔNT εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο
Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά με την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών μέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδημητρίου
δήλωσε ότι "ζούμε σε έναν ασταθή κόσμο και το να παίρνουμε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα
δεν είναι αυτό που θα περίμενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ μέχρι στιγμής υπήρξαν λανθασμένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες".
Ως προς τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι θεσμοί, ο υπουργός Οικονομίας χαρακτήρισε ορισμένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογματικές και όπως υποστήριξε "έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες".
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόμα μεταρρυθμίσεις, "αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία".
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, διότι
μόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαπραγμάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσμοί απαιτούν επιπλέον μέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσματα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιμο,
ο Υπουργός συμφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιμο και εντόπισε το πρόβλημα στην ασυμφωνία μεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόμο της ανάκαμψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα το 2018 και θα μπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσμοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύμφωνα με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόμη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα μέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να μπορέσει να χαμηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί μόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%

0
Shares

Facebook
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµίας και
Twitter
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του Google
18ο «Capital Link Forum – Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
LinkedIn
Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και
της Ευρωζώνης, καθώς το Ταµείο εκτιµά ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα, ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι
πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η αξιολόγηση έως το τέλος του
τρέχοντος έτους, προκειµένου τα ελληνικά οµόλογα να ενταχθούν στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ.
«Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη
για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει» επισήµανε, ενδεικτικά.
Ασκώντας κριτική στο Ταµείο, σηµείωσε ότι ορισµένες από τις προτάσεις του είναι δογµατικές και ότι
έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. «Χρειαζόµαστε µεταρρυθµίσεις που να οδηγούν σε
ανάπτυξη και ευηµερία» έσπευσε να προσθέσει.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να χαµηλώσει τη φορολογία, προκειµένου
να καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική σε επενδύσεις, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την
επίτευξη ανάπτυξης 2,7% το 2017.
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητεί η ΕΛΠΕ

0
Shares

Facebook
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος,
Twitter
αξίωσε από το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της Google
ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης Στεργιούλης.
LinkedIn
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές» για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική
Ευρώπη και Μεσόγειο.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση:
Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ

Όσον αφορά την πορεία της ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού
ενεργειακού οµίλου στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του
κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης έκανε ειδική µνεία στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, η ΕΛΠΕ – σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison –
ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή «2», δυτικά της Κέρκυρας, ενώ
αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και
για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες» δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Γ. Στεργιούλης: EBITDA άνω των 700 εκατ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ το 2017
Ο Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθερό επενδυτικό
περιβάλλον στην ελληνική αγορά ενέργειας και να επιταχύνει την αναπτυξιακή διαδικασία τόνισε
μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Capital Link ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γρηγόρης
Στεργιούλης. Για τον όμιλο ο ίδιος υπογράμμισε το στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο
το ενεργειακό φάσμα, ξεκινώντας από την διασφάλιση της ανταγωνιστικής παρουσίας στον τομέα της
διύλισης, την αξιοποίηση των ευκαιριών στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων και τις Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Ο ίδιος ανακοίνωσε στο συνέδριο ότι ο όμιλος των ΕΛΠΕ αναμένει κερδοφορία EBITDA
άνω των 700 εκατ. ευρώ παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια. Επίσης ο όμιλος σχεδιάζει στην επόμενη
πενταετία επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά όπως σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Στεργιούλης μιλώντας στο "18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία με το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισμών.η εκπόνηση αξιόπιστου,
μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί
ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα "Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές", ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για δίκαιη
και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως με
τη "Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα" για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της "Ατζέντας 2030" με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο
υπηρεσίες στον καταναλωτή,
ισχυροποιήσει τη θέση του ως

ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.

Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
- η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
- η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
- η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
- η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
- η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
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- η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
- καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
με τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα "επιλεγείς αιτών" για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
"Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες" δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. "Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών", όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για αυξημένη συμμετοχή
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των €700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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[Ζούγκλα]: Ο Διευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ στο 18ο Invest in Greece Forum
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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Στεργιούλης: Επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 1 δισ. ευρώ θα υλοποιήσουν τα
ΕΛΠΕ την επόµενη πενταετία
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum” στη Νέα
Υόρκη, το οποίο διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
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επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.

http://www.newsit.gr/
Publication date: 13/12/2016 13:38
Alexa ranking (Greece): 16
http://www.newsit.gr/oikonomia/Ependyseis-1-dis-eyro-apo-ta-ELPE/684354

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οικονοµία - Ειδήσεις NewsIt.gr
Επενδυτικό πρόγραµµα µαµούθ ενός δισ. ευρώ θα υλοποιήσουν τα ΕΛΠΕ. Το ανακολινωσε ο
διευθλυνων σύµβουλος του οµίλου Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Capital Link
“Invest in Greece” Forum στη Νέα Υόρκη.
Στη συνέχεια τόνισε ότι η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
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Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.

Θανάσης Λυρτσογιάννης

http://www.euro2day.gr/
Publication date: 13/12/2016 13:33
Alexa ranking (Greece): 265
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1502294/elpe-sta-700-ekat-h-pro...

ΕΛΠΕ: Στα 700 εκατ. η πρόβλεψη για τα EBITDA 2016
Επενδυτικό πρόγραµµα συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει την επόµενη πενταετία ο
όµιλος ΕΛΠΕ, σύµφωνα µε τον CEO Γρ. Στεργιούλη. Τα σχέδια του οµίλου και οι εκτιµήσεις για τα µεγέθη
του 2016.
H κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίζεται και το 2016, µε πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των 700 εκατ. ευρώ
παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην
επόµενη πενταετία, ο όµιλος θα υλοποιήσει και νέο επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Τα παραπανω επεσήµανε ο CEO των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης , µιλώντας στο 18ο Capital Link “Invest in
Greece” Forum που πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Μιλώντας ο CEO του ελληνικού
οµίλου, τόνισε καταρχήν ότι η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στην προοπτική
ανάδειξης της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόµβο στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στη
ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει: • Να
δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού. • Να υπάρξει
τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας. • Να επιτευχθεί
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. • Να περιοριστεί η χρήση στερεών
καυσίµων και • Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη και βιώσιµη
ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην Ενέργεια .
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε τη
«Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την υιοθέτηση
από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά
και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η Ε.Ε. για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως
το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών. Ο
Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε τη βούληση του οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα χρόνια
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα , παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες υπηρεσίες
στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να ισχυροποιήσει
τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη ΝΑ Ευρώπη. Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για
οποιονδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του οµίλου, τη διασφάλιση της διεθνούς
ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων
διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης
νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
• η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής, • η
σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου, • η
εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς, • η µεγιστοποίηση της
απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, • η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης
ευελιξίας, • η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες, •
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών. Ταυτόχρονα, ο κ.
Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον όµιλο Ελληνικά Πετρέλαια η ανακάλυψη
και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργασία µε κορυφαίες
διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edisonανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ
αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για
τις χερσαίες περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και ΒΔ. Πελοποννήσου. «Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την
επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας
σε Υδρογονάνθρακες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι
πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι. Για την εν εξελίξει
επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό Κόλπο, ο κ.
Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πρωτεύοντος
γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει απολήψιµα
αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών
δράσεων του οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την
Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία. Ολοκληρώνοντας
την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική πορεία του οµίλου
και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε πρόβλεψη για κέρδη
EBITDA άνω των € 700 εκατ. , παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς συνθήκες στην εγχώρια
αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο όµιλος θα υλοποιήσει και νέο επενδυτικό πρόγραµµα,
συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Στεργιούλης: Βασικός στόχος των ΕΛΠΕ η ανακάλυψη και παραγωγή
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum” στη Νέα
Υόρκη, το οποίο διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
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επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Παπαδηµητρίου: Επενδυτικές ευκαιρίες σε 10 κλάδους της Ελληνικής
οικονοµίας
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα
συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές οµιλίες
τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum», στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Παπαδηµητρίου,
χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές
ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό,
την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την
πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες
υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό
τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές. Στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα
συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum», στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές
ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα,
την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα. Ο κ.
Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική»,
επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση
της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο
προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη. Επιπλέον, οι
διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του 22%
του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η
δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό ποσοτικής
χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι
οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως
και στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας
αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η
Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική
πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες
υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας. Ο κ.
Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ.
Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί στην Ελλάδα εκείνο το
οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη
σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας. Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ
και εν γένει στις επενδυτικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική
µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια. «Ο
κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε σαφείς
και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Γρ.Στεργιούλης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ στην πενταετία
Ενθαρρυντικά στοιχεία από τις έρευνες υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επισήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο "18ο Invest in Greece Forum", που διοργανώθηκε, στη Νέα Υόρκη από την Capital
Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Ο κ. Στεργιούλης ανέφερε πως ο όµιλος της επόµενη πενταετία θα προχωρήσει σε επενδύσεις 1 δις. ευρώ
και έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία σχετικά µε τις έρευνες υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό
Κόλπο.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
·
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
·
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
·
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
·
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
·
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επισήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ø
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
Ø
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική
Rosneft, η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
Ø
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
Ø
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
Ø
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
Ø
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
Ø
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
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απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Επιχειρήσεις περισσότερες ειδήσεις
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο CapitalLink “Investin Greece” Forum
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Investin Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New Yor kStock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
•
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να
Να

δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
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τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πολης και φοιτητική στέγαση
Αµεση προτεραιτότητα η αύξηση κεφαλαίου εντός του 2017

Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κ.
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη
Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.

και παρατηρείταιτάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών

Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης(student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές.
Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή
βασικών all inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους/ φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση
και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης καιτ ης µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασηςστη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value formoney», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτουαναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίαςγια την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να
εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή
µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων
διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κ. Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας
µας και,µέσω της επέκτασης της επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους,θα ενισχυθεί η
περαιτέρω διαφοροποίηση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου
και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από 600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα)
και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ, ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό
κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την
ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων
επενδυτικών οχηµάτων ακίνητης περιουσίας
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της µετοχικής βάσης της εταιρείας
(free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων
στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς».

Σχόλια αναγνωστών (0)
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου

«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
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Καλεσµα Τσιπρα για επενδυσεις στην Ελλαδα

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα»,...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παπαδηµητρίου: Παραµένει στόχος η ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του
2016
"Η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές",
τόνισε ο υπουργός Οικονοµίας. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις
"δογµατικές"
news247
Δεκεµβρίου 13 2016 13:16
"Η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές",
τόνισε ο υπουργός Οικονοµίας. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις
"δογµατικές"
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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[Capital]: Δ. Παπαδηµητρίου: Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
εντυπωσιακά λανθασµένες
Βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου , µε δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι “ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν
είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες”.
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε “έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες”.
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, “αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία”.
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Στεργιούλης: Επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 1 δισ. ευρώ θα υλοποιήσουν τα
ΕΛΠΕ την επόµενη πενταετία
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum” στη Νέα
Υόρκη, το οποίο διοργανώνεται από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
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επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Επίθεση Παπαδηµητρίου κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µε δηλώσεις του στο Bloomberg
στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη
Νέα Υόρκη εξαπολύει βολές κατά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Αναφορικά µε την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών µέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδηµητρίου
δήλωσε ότι "ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και
πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες".
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί, ο υπουργός Οικονοµίας χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογµατικές και όπως υποστήριξε "έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες".
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, "αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή
ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία".
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι
η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν
αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018
και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόµη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
υπουργός απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη
χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει
ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον ζητεί η ΕΛΠΕ
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link “Invest in Greece” Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές» για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, µε στρατηγική σηµασία και κεντρικό ρόλο στην νοτιοανατολική
Ευρώπη και Μεσόγειο.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση:
Όσον αφορά την πορεία της ΕΛΠΕ, επανέλαβε τη βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ όλο το ενεργειακό φάσµα και να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού ενεργειακού οµίλου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του
κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης έκανε ειδική µνεία στην ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε, η ΕΛΠΕ - σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison - ανακηρύχθηκε
πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή «2», δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η
εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες
περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες» δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Μη βιώσιµος ο στόχος για πλεόνασµα 3,5%
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum
- Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και της
Ευρωζώνης, καθώς το Ταµείο εκτιµά ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα, ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι
πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η αξιολόγηση έως το τέλος του τρέχοντος
έτους, προκειµένου τα ελληνικά οµόλογα να ενταχθούν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
«Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για
να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει» επισήµανε, ενδεικτικά.
Ασκώντας κριτική στο Ταµείο, σηµείωσε ότι ορισµένες από τις προτάσεις του είναι δογµατικές και ότι
έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. «Χρειαζόµαστε µεταρρυθµίσεις που να οδηγούν σε
ανάπτυξη και ευηµερία» έσπευσε να προσθέσει.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να χαµηλώσει τη φορολογία, προκειµένου να
καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική σε επενδύσεις, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη
ανάπτυξης 2,7% το 2017.
naftemporiki.gr
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Τι απαντά η Αθήνα στο άρθρο Τόµσεν
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο περιθώριο του 18ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, τα 2 κυβερνητικά
στελέχη ερωτήθηκαν για την παρέµβαση Τόµσεν, µε την οποία ζητά (ξανά) περικοπές στις συντάξεις,
ριζική αναδιάρθρωση στον Δηµόσιο τοµέα – απολύσεις;- και αύξηση των φορολογικών βαρών.
Συγκεκριµένα, ως προς τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο,
γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες
συντάξεις, ο κ. Παπαδηµητρίου υπογράµµισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ.
Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Ερωτηθείς για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
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Παπαδηµητρίου: Στόχος η µείωση της φορολογίας ώστε να καταστεί η Ελλάδα
ελκυστική σε επενδύσεις

Ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει
εντυπωσιακά σε άλλες χώρες
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη
χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις.
Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο
πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στην εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close".
Ειδικότερα, ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του
προγράµµατος εντός του 2016.
Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή
πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές.
Ο Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του
ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν
αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία.
Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό.
Ο Υπουργός απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
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ελκυστική για επενδύσεις.
Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη
της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
www.worldenergynews.gr
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Στεργιούλης: Στόχος των ΕΛΠΕ να καταστεί ηγετικός ενεργειακός Όµιλος στη
ΝΑ. Ευρώπη

Διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόµβος
στρατηγικής σηµασία τόνισε ο επικεφαλής του οµίλου ΕΛΠΕ σε παρέµβασή του στο συνέδριο του Capital
Link. Για τα Ελληνικά Πετρέλαια είπε ότι στόχος να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός ενεργειακός
Όµιλος στη ΝΑ. Ευρώπη.

Ο κ. Στεργιούλης ανέφερε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου να καταστεί η χώρα µας
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
και τη Μεσόγειο.
Υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και
παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς
εταιρίες του κλάδου.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο
18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
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Ο Διευθύνων Σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και
στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως
µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη
του Οµίλου, τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της
Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς
παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών
και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
• η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
• η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
• η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
• η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
• η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
• η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
• καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις
έρευνες για την αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς,
σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Δ. Παπαδηµητρίου: Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
εντυπωσιακά λανθασµένες
Βολές κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εξαπολύει ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, με δηλώσεις του στο Bloomberg στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Αναφορικά με την απαίτηση του ΔΝΤ για τη λήψη προκαταβολικών μέτρων από τώρα, ο κ. Παπαδημητρίου
δήλωσε ότι "ζούμε σε έναν ασταθή κόσμο και το να παίρνουμε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα
δεν είναι αυτό που θα περίμενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ μέχρι στιγμής υπήρξαν λανθασμένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες".
Ως προς τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι θεσμοί, ο υπουργός Οικονομίας χαρακτήρισε ορισμένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ δογματικές και όπως υποστήριξε "έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες".
Ωστόσο παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόμα μεταρρυθμίσεις, "αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία".
Ερωτηθείς για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος εντός του 2016.
ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, διότι
μόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαπραγμάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσμοί απαιτούν επιπλέον μέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσματα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιμο,
ο Υπουργός συμφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιμο και εντόπισε το πρόβλημα στην ασυμφωνία μεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόμο της ανάκαμψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα το 2018 και θα μπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσμοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύμφωνα με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακόμη ρωτήθηκε για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα μέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να μπορέσει να χαμηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί μόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
«Bloomberg Markets: European Close» µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί, τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη, για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στον δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την
άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά, το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει τη φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7%, που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, ο υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Ενοχληµένος ο Παπαδηµητρίου από τις δηλώσεις Τόµσεν
Ενοχληµένος εµφανίζεται ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τις δηλώσεις Πολ Τόµσεν
ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα στην Ελλάδα.
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το
ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ
΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και
νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
προσέλκυση των επενδύσεων».
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Ειδήσεις
Εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό για τη δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξίωσε από
το βήµα του 18ου «Capital Link "Invest in Greece" Forum», ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Γρηγόρης
Στεργιούλης.
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Γρηγόρης Στεργιούλης: Η Ελλάδα περιφερειακός ενεργειακός κόµβος
στρατηγικής σηµασίας
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Invest in Greece Forum, που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι
θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε τη
«Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την υιοθέτηση
από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά
και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το
2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
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Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου.
Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα
«επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την
υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας –
Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου.
«Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ.
βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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[Tribune]: Δηµ. Παπαδηµητρίου: Ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο – Το ΔΝΤ υπήρξε
εντυπωσιακά λάθος
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην
εκποµπή «Bloomberg Markets: European Close» µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016.
Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή
πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: TRIBUNE

http://www.liberal.gr/
Publication date: 13/12/2016 13:02
Alexa ranking (Greece): 213
http://www.liberal.gr/arthro/100387/oikonomia/2016/d-papadimitriou-oi-problepse...

Δ. Παπαδηµητρίου: Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες
Το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% δεν είναι βιώσιμο, ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντοπίζοντας το πρόβλημα στην ασυμφωνία μεταξύ του ΔΝΤ και των
ευρωπαίων ηγετών.
Μιλώντας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece, το οποίο
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, στην εκποµπή "Bloomberg Markets: European Close", ο υπουργός επανέλαβε
ότι το χρονοδιάγραμμα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα.
Όσον αφορά τα επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία ζητάει το ΔΝΤ, ο Δ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι «ζούμε
σε έναν ασταθή κόσμο και το να παίρνουμε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι αυτό που θα
περίμενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ μέχρι στιγμής υπήρξαν λανθασμένες, εντυπωσιακά
λανθασµένες».
Πιο αναλυτικά, ο υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του
προγράμματος εντός του 2016. Ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα της Ελλάδας είναι να
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ
σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ
σημαντική διαπραγμάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγματευθεί με καλή πίστη για να είναι σε θέση να την
ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσμοί απαιτούν επιπλέον μέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσματα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιμο,
ο Υπουργός συμφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιμο και εντόπισε το πρόβλημα στην ασυμφωνία μεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόμο της ανάκαμψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα το 2018 και θα μπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγμή που θα συμμετέχει και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούμε σε έναν ασταθή κόσμο και το να παίρνουμε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίμενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ μέχρι στιγμής υπήρξαν λανθασμένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσμοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύμφωνα με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση με οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισμένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για μεταρρυθμίσεις ως "δογματικές", οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόμα μεταρρυθμίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι μεταρρυθμίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευημερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα μέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να μπορέσει να χαμηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί μόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
By NewsRoom Η εκπόνηση αξιόπιστου, μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, μιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία με το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειμένου να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσμίως με τη «Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα»για τον περιορισμό της αύξησης της
θερμοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση μέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόμες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η ΙρανικήNIOC, η Ρωσική
Rosneft, η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προμήθεια αργού και προϊόντων
πετρελαίου,
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η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η ΙρανικήNIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηματικό
σχήμα με τις Total και Edison– ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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[TheTOC]: Η απάντηση Σταθάκη και Παπαδηµητρίου στο άρθρο Τόµσεν
Απάντηση σε όσα υποστηρίζει ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τµήµατος του ΔΝΤ Πολ Τόµσεν έδωσαν από
τη Νέα Υόρκη δύο υπουργοί της κυβέρνησης.
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει
πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει
το θάρρος της γνώµης του», σηµείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου σε
συνέντευξη Τύπου µε αφορµή το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη.
«Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες», πρόσθεσε ο
υπουργός.
Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης επεσήµανε ότι «οι απαντήσεις είναι
δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό
το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα
σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: THE TOC
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Δ. Παπαδηµητρίου: Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο
της ανάκαµψης 1:02

Σχετικά Άρθρα

Δ. Παπαδηµητρίου: Η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις

Δ. Παπαδηµητρίου: Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το θάρρος της γνώµης του
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Capital Link Forum: Στις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα αναφέρθηκαν οι Δ. Παπαδηµητρίου και
Αλ. Χαρίτσης
Ο στόχος για πλεόνασµα 3,5% δεν είναι βιώσιµος, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του 18ο «Capital Link Forum
- Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
Ο ίδιος απέδωσε την αδυναµία ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και της
Ευρωζώνης, καθώς το Ταµείο εκτιµά ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα, ενώ αντίθετα, οι Ευρωπαίοι
πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ήδη στον δρόµο της ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, είναι πολύ σηµαντικό να κλείσει η αξιολόγηση έως το τέλος του τρέχοντος
έτους, προκειµένου τα ελληνικά οµόλογα να ενταχθούν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
«Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για
να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει» επισήµανε, ενδεικτικά.
Ασκώντας κριτική στο Ταµείο, σηµείωσε ότι ορισµένες από τις προτάσεις του είναι δογµατικές και ότι
έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. «Χρειαζόµαστε µεταρρυθµίσεις που να οδηγούν σε
ανάπτυξη και ευηµερία» έσπευσε να προσθέσει.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να χαµηλώσει τη φορολογία, προκειµένου να
καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική σε επενδύσεις, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη
ανάπτυξης 2,7% το 2017.
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Παπαδηµητρίου: Το 3,5% δεν είναι βιώσιµο Προτεινόµενο
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.

Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η
Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.

Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η
Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.

Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη
πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι
αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες,
εντυπωσιακά λανθασµένες».

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο
Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ
για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία.

Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.

Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.

Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.

Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.

Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.

Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού
επιτελείου για το άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο
προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι
φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο
κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
Πηγή

«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του
οικονοµικού επιτελείου για το άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο
του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ. Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
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Παπαδηµητρίου: Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν εντυπωσιακά
λανθασµένες
13/12/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονοµικά
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός
του 2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η
δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την
Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική
διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή πίστη για να είναι σε θέση να την
ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι
βιώσιµο, ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία
µεταξύ του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι
η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την
άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει
στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την
άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός
δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής
υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που
ζητούν οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις
αυτές. Ο Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις
του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις
προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες
χώρες. Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι
µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό
για τους πολίτες και την οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο Υπουργός
απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο
προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της
Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητριου - Χαριτσης απο Νεα Υορκη: Ποιες οι στρατηγικες
προτεραιοτητες της χωρας

Ως κεντρικοί οµιλητές συµµετείχαν σήµαρα ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη από όπου και εξέφρασαν την πεποίθηση τους για την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, παρουσίασαν τα τελυταία θετικά στοιχεία και περιέγραψαν τις στρατηγικές
προτεραιότητες της χώρας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδύσεων στη χώρα. Συγκεκριµένα:
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παπαδηµητρίου: Εντυπωσιακά λανθασµένες οι προβλέψεις του ΔΝΤ
Δεν είναι βιώσιµα τα πλεονάσµατα 3,5% για πολλά χρόνια, υπογράµµισε ο υπουργός. Στην ασυµφωνία
µεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ, το πρόβληµα στις διαπραγµατεύσεις. Εχουµε το πολιτικό κεφάλαιο να προχωρήσουµε
τις µεταρρυθµίσεις.
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή
"Bloomberg Markets: European Close" µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι. Ο υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα
θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του 2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε
ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι µόλις αυτή ολοκληρωθεί, τότε
φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή
πίστη, για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει. Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που
υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του
3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο, ο υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι
βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων ηγετών. Ανέφερε
πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στον δρόµο της ανάκαµψης και τα
τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει
και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά, το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το
να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι
προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες». Η επόµενη ερώτηση
αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί και αν ο
Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Ο υπουργός τόνισε ότι
αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε
οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για
µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως
χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις, αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να
οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την
οικονοµία. Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό. Ο
υπουργός απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό . Σκοπός της
κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει τη φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για
επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7%, που δεν αποτελεί µόνο
πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ο υπουργός ρωτήθηκε
για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των οµολόγων
διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και
αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά
στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη
ερωτήθηκαν και για τα όσα αναφέρει ο κ. Τόµσεν µέσω του άρθρου του.
Ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα
και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει
να νοµοθετήσει είπε:«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους
Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5%
του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο
µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων
προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο υπουργός Οικονοµίας κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι
ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι
οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, τόνισε : «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που
λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική
µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5%
πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει
ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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[Έθνος]: Η απάντηση της κυβέρνησης στον Τόµσεν: Το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος
της γνώµης του
«Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο» διαµηνύουν σε όλους τους
τόνους κορυφαία στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, ενώ απαντώντας
στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγορουν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του».
Συγκεκριµένα, ως προς τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο,
γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες
συντάξεις, ο κ. Παπαδηµητρίου υπογράµµισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ.
Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Τη δήλωση αυτή έκανε ο κ. Παπαδηµητρίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν τέσσερις
υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης
και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΘΝΟΣ
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Δηµ. Παπαδηµητρίου: Ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο – Το ΔΝΤ υπήρξε
εντυπωσιακά λάθος
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο της συµµετοχής του
στο 18ο Capital Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην
εκποµπή «Bloomberg Markets: European Close» µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι.
Ο Υπουργός ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016.
Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τόνισε πως πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε καλή
πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Σε ερώτηση για το ότι ένα από τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα
ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο,
ο Υπουργός συµφώνησε ότι το 3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων ηγετών.
Ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της ανάκαµψης και
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη.
Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις
αγορές από τη στιγµή που θα συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019
και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν
λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν
οι θεσµοί και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές.
Ο Υπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του
ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε προηγούµενη κυβέρνηση.
Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις δογµατικές, οι οποίες έχουν
αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες.
Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις
αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευηµερία.
Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την οικονοµία.
Ρωτήθηκε για τον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε και αν το 2,7% ανάπτυξη είναι εφικτό.
Ο Υπουργός απάντησε ότι το 2,7% βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο
ελκυστική για επενδύσεις.
Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη
της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα ελληνικά οµόλογα, δεδοµένου του γεγονότος της συνολικής ανόδου
των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ειδικά
έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
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Σκληρή απάντηση Σταθάκη και Παπαδηµητρίου σε Τόµσεν: Δεν έχει το θάρρος
της γνώµης του
Βέλη κατά του Ταµείου εξαπέλυσαν ο Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Γιώργος Σταθάκης,
απαντώντας στο άρθρο- παρέµβαση του Πολ Τόµσεν στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, σχολιάζοντας τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει την λιτότητα και
ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
νοµοθετήσει, ο κ. Σταθάκης είπε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο
µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέου κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, τις φοροαπαλλαγές και τις γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το
ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα πού έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το
ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% %
δεν επιµένει σ αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι
συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Συνέδριο Capital Link/ Ν. Υόρκη: µεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στον
ελληνικό τουρισµό
Written by Palmos

Συνέδριο Capital Link/ Ν. Υόρκη: µεγάλες
ευκαιρίες για επενδύσεις στον ελληνικό
τουρισµό
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής
Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, συµµετείχαν ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επισήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140
έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά,
βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη.
Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την
πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων,
καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται
τις επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
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Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Συνέδριο Capital Link/ Ν. Υόρκη: Mεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στον
ελληνικό τουρισµό
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης, συµµετείχαν ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επισήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140
έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά,
βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη.
Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την
πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική καθώς και τον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων,
καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται
τις επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
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για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Σε ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες επενδύει η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας,
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
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Παπαδηµητρίου: Γιατί να πάρω σοβαρά αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν
Ιδιαίτερα ενοχληµένος εµφανίζεται ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τις δηλώσεις
Πολ Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα στην Ελλάδα.
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το
ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ
΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και
νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
προσέλκυση των επενδύσεων».
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Διατηρείται η δυσπιστία των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα
Της Ελευθερίας Κούρταλη
H Ελλάδα παραµένει ρίσκο για τους Αµερικάνους επενδυτές: ορισµένοι είναι
διατεθειµένοι να το αναλάβουν προσβλέποντας στα µεγάλα οφέλη από το "γύρισµα"
της οικονοµίας, άλλοι τηρούν στάση αναµονής µέχρι να ξεκαθαρίσει το κλίµα γύρω
από τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Θεσµών, αλλά
και να εξαλειφθεί ο πολιτικός κίνδυνος.
Αυτό ήταν το µήνυµα από τα funds και τις µεγάλες τράπεζες που βρέθηκαν στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Invest in Greece forum,
που διοργάνωσε η Capital Link.
Αν και το κλίµα ήταν θετικό και η συµµετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι,
γεγονός που υποδηλώνει το αυξηµένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την
Ελλάδα δεδοµένου ότι και η κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια στην προώθηση των
µεταρρυθµίσεων, ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες του Capital.gr, η επιφυλακτικότητα
και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των funds µε τους
Έλληνες επιχειρηµατίες, αξιωµατούχους και τραπεζίτες, κυρίως λόγω του ακόµα
ανοικτού θέµατος της δεύτερης αξιολόγησης, µε τις µνήµες από την πρώτη
αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
"Περιµέναµε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση φέτος", τόνισαν οι ξένοι επενδυτές στις
συζητήσεις τους µε τις ελληνικές τράπεζες, υποδηλώνοντας τα εµπόδια που
δηµιουργούν οι καθυστερήσεις στις διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς στις
επενδυτικές προοπτικές της χώρας.
Η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς είναι άλλωστε και αυτή που δεν
επέτρεψε σε πολλούς Έλληνες κυβερνητικούς αξιωµατούχους να παρευρεθούν στην
Νέα Υόρκη, κάτι που παρατήρησαν αρκετά funds, επισηµαίνοντας την επιτακτική
ανάγκη να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση άµεσα έτσι ώστε να αρθεί η αβεβαιότητα
γύρω από την Ελλάδα και να ανοίξει ο δρόµος για την ένταξη των ελληνικών
οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το οποίο και θα παραταθεί
έως και τουλάχιστον το τέλος του 2018.
Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές αν και σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά την προώθηση
κάποιων ιδιωτικοποιήσεων, τόνισαν πως αυτό που αναζητούν είναι ένα περιβάλλον
φιλικό προς τις επενδύσεις και το επιχειρείν καθώς επίσης και µία οριστική λύση για το
θέµα του χρέους, κάτι που θα "ξεκλειδώσει" και οριστικά την όποια επιφυλακτικότητα
προς την Ελλάδα ευθυγραµµιζόµενοι µε την γενικότερη θέση των ΗΠΑ σε σχέση µε το
ελληνικό χρέος κόντρα στις θέσεις της Γερµανίας.
Επίσης πολλοί είναι αυτοί που εκτιµούν πως ανεξαρτήτως της πορείας της
αξιολόγησης, των συζητήσεων µε τους θεσµούς ή ακόµη και την πορεία της χώρας,
τουρισµός και ακίνητα θα είναι οι πρωταγωνιστές των αποδόσεων στην Ελλάδα.
Επίσης, όπως αναφέρει διαχειριστής κεφαλαίων που παραβρέθηκε στο συνέδριο,
ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκε και από την πλευρά των ξένων επενδυτών η
ολοκλήρωση ορισµένων κοµβικών ιδιωτικοποιήσεων το τελευταίο διάστηµα, ωστόσο
θα ήταν ακόµη θετικότεροι εάν υπήρξε περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα.
Αξίζει να σηµειωθεί πάντως πως αν και µεταξύ των επενδυτών υπάρχει η αίσθηση πως
έχει σηµειωθεί πρόοδος στην Ελλάδα, ωστόσο τονίζουν πως θα πρέπει να συνεχιστεί.
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Οι ξένοι φαίνεται πως βλέπουν ευκαιρίες αλλά προτιµούν να περιµένουν καθώς
γνωρίζουν πως πολλοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα στο παρελθόν, έχουν χάσει
λεφτά λόγω της κρίσης που συνεχίζεται στη χώρα. Αυτό που αναζητούν από την
ελληνική κυβέρνηση είναι έναν αξιόπιστο συνοµιλητή, µε την επιστροφή της
εµπιστοσύνης να αποτελεί το κλειδί για το µέλλον των επενδύσεων.
Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μιχάλης Ψαρός, Co-Founder και Co-Managing
Partner της KPS Capital Partners, "επενδύουµε σε 100 χώρες στον κόσµο και έχουµε πολύ
καλύτερη αντιµετώπιση από αυτήν που έχουµε στην Ελλάδα".
Στο συνέδριο βρέθηκαν µεγάλα ονόµατα του επενδυτικού κόσµου τα οποία έχουν ήδη
παρουσία στην Ελλάδα, όπως ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Wilbur Ross, ο William
Charles Vrattos της York Capital, ο John Calamos της Calamos Investments, και ο George
Logothetis της The Libra Group.
Παράλληλα, δυναµικό "παρών" έδωσαν επτά µεγάλες διεθνείς τράπεζες, η Citigroup, η
Bank of America Merrill Lynch, η BNP Paribas, η Credit Suisse, η Deutsche Bank, η Goldman
Sachs, η UBS και η Ελληνική Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group.
Αν και στην αρχική ατζέντα είχε συµπεριληφθεί το όνοµα της Ντέλια Βελκουλέσκου,
τελικά η ίδια αλλά και όσο και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών δεν συµµετείχαν,
µε το αιτιολογικό ότι αρχίζουν ξανά οι διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Εκτός από τις συνοµιλίες µε τους δανειστές οι οποίες συνεχίζονται διατηρώντας την
πιθανότητα νέων διαφωνιών, άλλο σηµείο ανησυχίας µεταξύ των ξένων επενδυτών
ήταν και το ενδεχόµενο επιστροφής του πολιτικού κινδύνου στην Ελλάδα, µετά και τις
τελευταίες εξελίξεις, µε την ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να
εγκρίνει νέα µέτρα λιτότητας, µετά από την απόφαση του Eurogroup την περασµένη
εβδοµάδα, ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για µετά το 2018 θα παραµείνουν
αµετάβλητοι.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως η Citigroup, η οποία όπως αναφέραµε συµµετείχε στο forum,
τόνισε σε νέα notes της πως οι πολύ λίγες παραχωρήσεις για την ελάφρυνση του
χρέους και τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους από πλευράς των
Θεσµών, πιθανότατα θα γονατίσουν περαιτέρω την στήριξη για την κυβέρνηση
Τσίπρα και αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα των
πολιτικών κινδύνων της Ε.Ε το 2017.
Παράλληλα τόνισε πως οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα την περασµένη εβδοµάδα
για τους συνταξιούχους αλλά και το "πάγωµα" του ΦΠΑ στα νησιά, χωρίς την σύµφωνη
γνώµη των δανειστών, αυξάνουν επίσης τον πολιτικό κίνδυνο στη χώρα, µε τις
δηµοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ χάνει δηµοτικότητα και σήµερα
βρίσκεται 15% πίσω από τη Νέα Δηµοκρατία.
Χαρακτηριστικό είναι πως µεταξύ των επενδυτών στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί η άποψη
πως τους στόχους για επιστροφή στη βιώσιµη ανάπτυξη και την προσέλκυση
επενδύσεων που προέβαλαν οι Έλληνες αξιωµατούχοι δεν είναι κάτι που ακούγεται
πρώτη φορά στο συνέδριο τα τελευταία χρόνια, και όπως παρατηρούν, η Ελλάδα
συνεχίζει να σέρνεται ακόµη στην κρίση και έτσι η στάση αναµονής από επενδυτικής
πλευράς, είναι µονόδροµος.
Συγκρατηµένο ήταν το κλίµα γύρω από τις ελληνικές τράπεζες σύµφωνα µε
πληροφορίες του Capital.gr, µε τα funds να επισηµαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς να
κρίνουν εάν ο στόχος για µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων έως το 2019 είναι
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φιλόδοξος ή ρεαλιστικός. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, θα πρέπει να φτάσουµε στα
µέσα του 2017 για να φανεί εάν οι ελληνικές τράπεζες κάνουν πρόοδο προς αυτή την
κατεύθυνση ή όχι.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως µεταξύ των funds που βρέθηκαν στην Νέα Υόρκη ήταν η
WL Ross & Co, η Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment Group,
η York Capital και η Oaktree Capital.
Όπως σηµείωσαν στο Capital.gr εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, οι επενδυτές
έκαναν µπαράζ ερωτήσεων σχετικά µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους από τον ESM και το κατά πόσο τη ανταλλαγή των οµολόγων
κυµαινόµενου επιτοκίου, που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, µε οµόλογα σταθερού
επιτοκίου, θα επηρεάσει/επιδεινώσει την χρηµατοδοτική θέση των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Παράλληλα, οι επενδυτές θέτουν το θέµα του "πότε" της ένταξης των ελληνικών
οµολόγων στο QE της ΕΚΤ, το οποίο θεωρείται ως κλειδί για την αλλαγή του κλίµατος
απέναντι στην Ελλάδα, ενώ υπογραµµίζουν την συνέχιση των καθυστερήσεων που
παρουσιάζει το ελληνικό πρόγραµµα και που θέτει εµπόδια στις επενδύσεις,
επισηµαίνοντας πως περίµεναν πως η δεύτερη αξιολόγηση θα έκλεινε φέτος και
τελικά πάει για το 2017.
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«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο
πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιήθηκε χτες στη Ν. Υόρκη.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε
παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα».
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον», εξήγησε.
O κ. Τσίπρας είπε επίσης: Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους
σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017. Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», ανέφερε για να
καταλήξει: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή.
«Πόρτα» θεσµών στο επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Ωστόσο, από το ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό συνέδριο προκάλεσε αίσθηση η ακύρωση της παρουσίας των
εκπροσώπων των θεσµών σε αυτό. Το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece
Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε
1.300 συµµετέχοντες.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που µεταδίδει το iefimerida.gr, στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι
εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου
όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν).
Δ.Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Την αισιοδοξία του ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, στη διάρκεια της οµιλίας του στο στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρύβει σηµαντικές ευκαιρίες για
επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών οµιλητών του συνεδρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς
που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα τους τοµείς του τουρισµού, της αγοράς ακινήτων, του αγροδιατροφικού τοµέα, της
πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των επιστήµων υγείας και της φαρµακευτικής, καθώς και στον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Γ. Σταθάκης: Επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο ενέργειας στην Ελλάδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος της ενέργειας στην Ελλάδα σε συνθήκες, που πλέον
ελαχιστοποιούν το ρίσκο και υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης
µιλώντας σε γεύµα του συνεδρίου Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία
του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες του ενεργειακού
τοµέα µε βάση δύο καθοριστικές παραµέτρους: τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή και
την ανάγκη για επενδύσεις σε “πράσινες τεχνολογίες” καθώς και τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το
2020. Η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ, ανέφερε, ενώ επανέλαβε
τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Μεγαλύτερη συµµετοχή, µεγάλη δυσπιστία
Οπως µεταδίδει το capital.gr, η Ελλάδα παραµένει ρίσκο για τους Αµερικάνους επενδυτές. Κάποιοι είναι
διατεθειµένοι να το αναλάβουν προσβλέποντας στα µεγάλα οφέλη από το «γύρισµα» της οικονοµίας, άλλοι
τηρούν στάση αναµονής µέχρι να ξεκαθαρίσει το κλίµα γύρω από τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της
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ελληνικής κυβέρνησης και των Θεσµών, αλλά και να εξαλειφθεί ο πολιτικός κίνδυνος.
Αυτό ήταν το µήνυµα από τα funds και τις µεγάλες τράπεζες που βρέθηκαν στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης στα πλαίσια του forum.
Αν και το κλίµα ήταν θετικό και η συµµετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, γεγονός που
υποδηλώνει το αυξηµένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα δεδοµένου ότι και η
κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων, ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες
του Capital.gr, η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των funds
µε τους Έλληνες επιχειρηµατίες, αξιωµατούχους και τραπεζίτες, κυρίως λόγω του ακόµα ανοικτού
θέµατος της δεύτερης αξιολόγησης, µε τις µνήµες από την πρώτη αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από
ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
«Περιµέναµε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση φέτος», τόνισαν οι ξένοι επενδυτές στις συζητήσεις τους µε
τις ελληνικές τράπεζες, υποδηλώνοντας τα εµπόδια που δηµιουργούν οι καθυστερήσεις στις
διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας.
Η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς είναι άλλωστε και αυτή που δεν επέτρεψε σε πολλούς
Έλληνες κυβερνητικούς αξιωµατούχους να παρευρεθούν στην Νέα Υόρκη, κάτι που παρατήρησαν αρκετά
funds, επισηµαίνοντας την επιτακτική ανάγκη να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση άµεσα έτσι ώστε να αρθεί
η αβεβαιότητα γύρω από την Ελλάδα και να ανοίξει ο δρόµος για την ένταξη των ελληνικών οµολόγων
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το οποίο και θα παραταθεί έως και τουλάχιστον το τέλος
του 2018.
Χαρακτηριστικό είναι πως µεταξύ των επενδυτών στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί η άποψη πως τους στόχους για
επιστροφή στη βιώσιµη ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων που προέβαλαν οι Έλληνες
αξιωµατούχοι δεν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά στο συνέδριο τα τελευταία χρόνια, και όπως
παρατηρούν, η Ελλάδα συνεχίζει να σέρνεται ακόµη στην κρίση και έτσι η στάση αναµονής από
επενδυτικής πλευράς, είναι µονόδροµος.
Συγκρατηµένο ήταν το κλίµα γύρω από τις ελληνικές τράπεζες σύµφωνα µε πληροφορίες του Capital.gr, µε
τα funds να επισηµαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς να κρίνουν εάν ο στόχος για µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων έως το 2019 είναι φιλόδοξος ή ρεαλιστικός. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, θα
πρέπει να φτάσουµε στα µέσα του 2017 για να φανεί εάν οι ελληνικές τράπεζες κάνουν πρόοδο προς αυτή
την κατεύθυνση ή όχι.
Σχόλια
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Η Αθήνα απαντά σε ΔΝΤ και Τόµσεν!

«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού
επιτελείου για το άρθρο παρέµβαση του ΔΝΤ, που υπογράφει ο Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του
18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και
για τα όσα είπε ο κ. Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε : «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι
ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5%
% δεν επιµένει σ’ αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι
συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Βόµβες από ΔΝΤ και Τόµσεν: Θέλουµε ΚΑΙ µείωση αφορολόγητου-συντάξεων
ΚΑΙ µικρά πλεονάσµατα

Άρθρο των Maurice Obstfeld και Poul M. Thomsen που δηµοσιεύτηκε χθες το βράδυ στην επίσηµη ιστοσελίδα
του ΔΝΤ.
Στα «πυρά» που δέχεται το ΔΝΤ πως απαιτεί περισσότερη λιτότητα από την Ελλάδα απαντούν οι Μορίς
Όµπστφελντ και Πόλ Τόµσεν σε άρθρο τους που υπογράφουν από κοινού και το οποίο δηµοσιεύεται στο
blog του ΔΝΤ.

Οι δύο αξιωµατούχοι µεταξύ άλλων, διευκρινίζουν ότι είναι λανθασµένη η άποψη ότι το Ταµείο απαιτεί
περισσότερη δηµοσιονοµική λιτότητα και ότι αυτό το θέτει και ως προϋπόθεση για την ελάφρυνση του
χρέους που απαιτείται επειγόντως.
''Η Ελλάδα βρίσκεται για µια ακόµη φορά στα πρωτοσέλιδα καθώς εντείνονται οι συζητήσεις για τη
δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Δυστυχώς,
οι συζητήσεις έχουν δηµιουργήσει επίσης κάποια παραπληροφόρηση σχετικά µε το ρόλο και τις απόψεις
του ΔΝΤ.
Το ΔΝΤ επικρίνεται κυρίως ότι απαιτεί περισσότερη δηµοσιονοµική λιτότητα και συγκεκριµένα ότι το
θέτει σαν προϋπόθεση για την επείγουσα ελάφρυνση του χρέους. Αυτό δεν είναι αλήθεια και πρέπει να
παρασχεθούν διευκρινίσεις.
Το ΔΝΤ δεν απαιτεί περισσότερη λιτότητα. Αντίθετα, όταν η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο του
προγράµµατος του ΕΜΣ συµφώνησε µε τους Ευρωπαίους εταίρους της να σπρώξει την Ελληνική
οικονοµία προς ένα πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 3,5 τοις εκατό µέχρι το 2018,
προειδοποιήσαµε ότι αυτό θα δηµιουργούσε ένα επίπεδο λιτότητας που θα εµπόδιζε την εδραίωση της
εκκολαπτόµενης ανάκαµψης.
Προβλέψαµε ότι τα µέτρα του προγράµµατος του ΕΜΣ θα οδηγούσαν σε πλεόνασµα µόλις 1,5 τοις εκατό
του ΑΕΠ και αναφέραµε ότι αυτό θα µας αρκούσε για να στηρίξουµε ένα πρόγραµµα. Δεν ζητήσαµε
πρόσθετα µέτρα για την επίτευξη µεγαλύτερου πλεονάσµατος. Όµως, αντίθετα προς τις συµβουλές
µας, η Ελληνική Κυβέρνηση συµφώνησε µε τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς στο να συµπιέσει προσωρινά
περαιτέρω τις δαπάνες, αν χρειάζονταν για να διασφαλιστεί ότι το πλεόνασµα θα έφτανε στο 3,5 τοις
εκατό του ΑΕΠ.
Δεν έχουµε αλλάξει την άποψή µας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα αυτή τη στιγµή.
Οποιοσδήποτε ισχυρισµός ότι το ΔΝΤ είναι αυτό που ζητάει κάτι τέτοιο αντιστρέφει την αλήθεια.
Κάνοντας τον Ελληνικό προϋπολογισµό πιο φιλικό προς την ανάπτυξη και πιο δίκαιο
Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει περισσότερα πράγµατα από δηµοσιονοµικής
πλευράς. Η Ελλάδα χρειάζεται ακόµη να µεταρρυθµίσει τη δοµή των φόρων και των δαπανών της –τον
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τρόπο δηλαδή που η κυβέρνηση εισπράττει τα έσοδά της και σε τι τα ξοδεύει -γιατί αµφότεροι οι τοµείς
είναι κατά πολύ µη- φιλικοί προς την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη.
Όµως ο σκοπός των µέτρων που ζητάµε δεν είναι για τη δηµιουργία περισσότερης λιτότητας ή
µεγαλύτερου πρωτογενούς πλεονάσµατος. Αντιθέτως, οι ωφέλειες από αυτές τις µεταρρυθµίσεις
πρέπει να χρησιµοποιηθούν πλήρως για την αύξηση των δαπανών ή για την περικοπή [των] φόρων ώστε
να στηριχθεί η ανάπτυξη.
Κατά τη γνώµη µας, µεταρρυθµίσεις σαν αυτές που προτείνουµε είναι απαραίτητες: Δεν πιστεύουµε ότι
η Ελλάδα µπορεί να φτάσει κοντά στη διατήρηση ακόµη και ενός ήπιου πρωτογενούς πλεονάσµατος και
στην επίτευξη του φιλόδοξου µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού στόχου της χωρίς τη ριζική
αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα.
Αυτό δεν πρέπει –και δεν µπορεί- να γίνει µέσα σε µια ηµέρα, όµως είναι πολύ σηµαντικό να υιοθετηθεί
τώρα ένα σχέδιο για να δηµιουργηθεί µια δοµή στα οικονοµικά του δηµοσίου, η οποία µεσοπρόθεσµα [θα]
είναι πιο φιλική προς την ανάπτυξη και πιο δίκαιη.
Γιατί δεν είναι φιλικός προς την ανάπτυξη ο τρέχων προϋπολογισµός που έχει συµφωνηθεί; Αν και η
Ελλάδα έχει αναλάβει µια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή, το πράττει διαρκώς χωρίς να
αντιµετωπίζει δύο σηµαντικά προβλήµατα –το καθεστώς φορολογίας εισοδήµατος που εξαιρεί πάνω
από τα µισά νοικοκυριά από οποιαδήποτε υποχρέωση (ο µέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι 8
τοις εκατό) και το εξαιρετικά γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστηµα που κοστίζει στον προϋπολογισµό
σχεδόν 11 τοις εκατό του ΑΕΠ ετησίως (σε αντίθεση µε τον µέσο όρο στην υπόλοιπη Ευρωζώνη που είναι
2% του ΑΕΠ).
Αντί να αντιµετωπίσει αυτά τα δύσκολα προβλήµατα, η Ελλάδα προχώρησε σε βαθιές περικοπές στις
επενδύσεις και στις αποκαλούµενες διακριτικές δαπάνες. Το έχει κάνει δε σε τέτοια έκταση που η
φθίνουσα υποδοµή εµποδίζει την ανάπτυξη και η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, όπως οι µεταφορές και η
ιατρική περίθαλψη, έχουν τεθεί σε κίνδυνο.
Νοµίζουµε ότι αυτές οι περικοπές έχουν ήδη τραβήξει πολύ µακριά, όµως το πρόγραµµα του ΕΜΣ
αναλαµβάνει ακόµη περισσότερες µε την αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσµατος στο 3,5 του ΑΕΠ, να
επιτυγχάνεται µε περισσότερες περικοπές σε επενδύσεις και σε διακριτικές δαπάνες.
Ίσως, µε Ηράκλεια προσπάθεια, η Ελλάδα θα µπορούσε βραχυπρόθεσµα να καταφέρει εκείνες τις
περικοπές δαπανών που χρειάζονται για να πετύχει ένα έλλειµµα 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ. Όµως, η
εµπειρία έχει δείξει ότι αυτό δεν µπορεί να διατηρηθεί και δεν συµβαδίζει µε τον φιλόδοξο
µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό στόχο της Ελλάδας.
Η οικονοµία της Ελλάδας χρειάζεται έναν εκτεταµένο εκσυγχρονισµό σε όλο της το φάσµα. Κυρίως, η
Ελλάδα δεν διαθέτει το είδος του επιδόµατος ανεργίας και άλλες καλά - στοχευµένες κοινωνικές
παροχές που συνηθίζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και που είναι πολύ σηµαντικές για την ευρεία
κοινωνική υποστήριξη σε µια σύγχρονη οικονοµία προσανατολισµένη προς τις αγορές.
Ένα σχετικό παράδειγµα είναι η διστακτικότητα της κυβέρνησης να άρει τους περιορισµούς στις
συλλογικές απολύσεις κάτι που είναι αναχρονιστική απαίτηση που απαιτεί προέγκριση και που δεν
υπάρχει στις περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η διστακτικότητά της δεν οφείλεται στο
γεγονός ότι οι περιορισµοί στις απολύσεις είναι καλή ιδέα αυτή καθαυτή, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν
διαθέτει επαρκή επιδόµατα ανεργίας.
Αντί να παρέχει υποστήριξη σε απολυµένους η κυβέρνηση περιορίζει τη δυνατότητα των εταιρειών να
τους απολύσει. Με απλά λόγια, η Ελλάδα δεν µπορεί να εκσυγχρονίσει την οικονοµία της ενισχύοντας
την χρηµατοδότηση για υποδοµές και για καλά - στοχευµένα κοινωνικά προγράµµατα, ενώ παράλληλα
απαλλάσσει πάνω από τα µισά νοικοκυριά από τη φορολογία εισοδήµατος, καταβάλλοντας δηµόσιες
συντάξεις στα επίπεδα των πλέον πλούσιων Ευρωπαϊκών χωρών.
Ένας δρόµος προς τα εµπρός όπου οι αριθµοί βγαίνουν
Ποιες είναι οι παράµετροι για µια ελάφρυνση του χρέους; Το χρέος της Ελλάδας είναι κατά πολύ µη
βιώσιµο, και όσες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και να γίνουν, το χρέος δεν θα ξαναγίνει βιώσιµο χωρίς
σηµαντική ελάφρυνση του. Παροµοίως, καµία ελάφρυνση του χρέους δεν θα επιτρέψει την Ελλάδα να
επιστρέψει σε δυνατή ανάκαµψη χωρίς µεταρρυθµίσεις.
Όµως, εφόσον όσο πιο ψηλό [θα είναι] το πρωτογενές πλεόνασµα που διατηρεί η Ελλάδα, τόσο πιο
χαµηλό [θα είναι] το ποσό της ελάφρυνσης του χρέους για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά του, το
ερώτηµα είναι πώς να κατανεµηθεί το βάρος µεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων της. Εµείς
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προτείναµε ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος, που χρησιµοποιείται για τη προσαρµογή της
ελάφρυνσης του χρέους, να τεθεί στο 1,5 τοις εκατό του ΑΕΠ.
Όµως, αναγνωρίζουµε ότι η διστακτικότητα των κρατών-µελών να το αποδεχτούν (καθώς και την
πρόσθετη ανάγκη που προκύπτει για την ελάφρυνση του χρέους) προκύπτει από το ότι ορισµένα από
αυτά τα κράτη θα πρέπει τα ίδια να έχουν πρωτογενή πλεονάσµατα υψηλότερα από αυτά που
προτείνονται για την Ελλάδα, ενώ άλλα χορηγούν παροχές και φορολογικές απαλλαγές που είναι
λιγότερο γενναιόδωρες από αυτές της Ελλάδας.
Η Ευρωζώνη δεν είναι µια πλήρης πολιτική ένωση, και αντιλαµβανόµαστε ότι µια λύση θα πρέπει να
είναι πολιτικά αποδεκτή από τα 19 κυρίαρχα κράτη-µέλη. Για το λόγο αυτό, ένας συµβιβασµός µεταξύ
των Ελλήνων και των Ευρωπαίων εταίρων τους µπορεί να εµπεριέχει ένα υψηλότερο πρωτογενές
πλεόνασµα για κάποιο διάστηµα, αν και αυτό δεν θα ήταν η πρώτη µας επιλογή.
Όµως, ενώ βραχυπρόθεσµα µπορούµε να είµαστε ευέλικτοι για τον τρόπο κατανοµής του βάρους
µεταξύ των Ελλήνων και των Ευρωπαίων εταίρων τους, η λύση πρέπει να επιτυγχάνεται µε αξιόπιστο
τρόπο.
Έχοντας αναφέρει πιο πάνω ότι ακόµη και ένα πλεόνασµα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ δεν συµβαδίζει
µε ισχυρή ανάπτυξη χωρίς να γίνουν µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό, ώστε να
γίνει ο προϋπολογισµός πιο φιλικός προς την ανάπτυξη και πιο δίκαιος, θα πρέπει να είναι εµφανές ότι
ωθώντας τον προϋπολογισµό προς ένα πλεόνασµα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ θα έχει ακόµη
µεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη.
Βραχυπρόθεσµα, θα µειώσει τη ζήτηση – και για το λόγο αυτό δεν θα προτείναµε σε καµία περίπτωση
να αυξηθεί το πλεόνασµα πάνω από το 1,5% του ΑΕΠ µέχρι να εδραιωθεί καλύτερα η ανάπτυξη.
Μεσοπρόθεσµα, θα επιβαρύνει την ανάπτυξη καθυστερώντας την έναρξη της απαραίτητης υλοποίησης
ενός προϋπολογισµού που [θα] είναι πιο φιλικός προς την ανάπτυξη.
Για το λόγο αυτό, µια ανοιχτή µακροπρόθεσµη δέσµευση για πολύ ψηλά πλεονάσµατα απλά δεν είναι
αξιόπιστη. Επιπλέον, για λόγους αξιοπιστίας, είναι επίσης απαραίτητο να νοµοθετηθούν εκ των
προτέρων τα µέτρα που απαιτούνται για να ωθήσουν το πλεόνασµα πάνω από το 1,5% του ΑΕΠ ώστε να
µην υπάρξει καµία αµφιβολία για την πολιτική αποφασιστικότητα της Ελλάδας να ξεπεράσει την
αντίσταση των κατεστηµένων συµφερόντων που έχουν εµποδίσει την εφαρµογή του προγράµµατος στο
παρελθόν.
Εν κατακλείδι, δεν είναι το ΔΝΤ αυτό που απαιτεί περισσότερη λιτότητα, είτε τώρα, είτε ως µέσο για
να µειωθεί η ανάγκη για την ελάφρυνση του χρέους σε µεσοπρόθεσµη βάση.
Για να είµαστε πιο ευθείς, αν η Ελλάδα συµφωνεί µε τους Ευρωπαίους εταίρους της για φιλόδοξους
δηµοσιονοµικούς στόχους, µην κατακρίνετε το ΔΝΤ ότι είναι αυτό που επιµένει στη λιτότητα όταν
ζητάµε να δούµε τα µέτρα που απαιτούνται για να κάνουν του στόχους αυτούς αξιόπιστους''.
Διαβάστε επίσης: Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα...
...Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
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Η απάντηση Σταθάκη και Παπαδηµητρίου στο άρθρο Τόµσεν
«Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης
του», σηµείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Απάντηση σε όσα υποστηρίζει ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τµήµατος του ΔΝΤ Πολ Τόµσεν έδωσαν από
τη Νέα Υόρκη δύο υπουργοί της κυβέρνησης.
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει
πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει
το θάρρος της γνώµης του», σηµείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου σε
συνέντευξη Τύπου µε αφορµή το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη.
«Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες», πρόσθεσε ο
υπουργός.
Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης επεσήµανε ότι «οι απαντήσεις είναι
δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό
το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα
σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του
νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους
κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας, κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που
έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την
απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να
διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου
116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων
απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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Αισιοδοξία Παπαδηµητρίου-Χαρίτση για το επενδυτικό περιβάλλον και τις
προοπτικές της Ελλάδας
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συμμετείχαν χθες ως κεντρικοί ομιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες υποδομές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχημα για την ελληνική οικονομία
είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αφενός, ο Αναπληρωτής
Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες
επενδυτές: τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόμενες
μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Χαρίτσης
αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές συμφωνίες με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης
για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του επιχειρείν, με στόχο τη μείωση της
γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον, με
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηματοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Η απάντηση της κυβέρνησης στον Τόµσεν: Το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΤΑΘΑΚΗ
«Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο» διαµηνύουν σε όλους τους τόνους κορυφαία
στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, ενώ απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ
Τόµσεν, κατηγορουν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της γνώµης του».
Συγκεκριµένα, ως προς τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο,
γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες
συντάξεις, ο κ. Παπαδηµητρίου υπογράµµισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ.
Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Τη δήλωση αυτή έκανε ο κ. Παπαδηµητρίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν τέσσερις
υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης
και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ερωτηθείς για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».

Νέα «βόµβα » ΔΝΤ: Απα ρα ίτητες οι µειώσεις σε συντά ξεις κα ι α φ ορολόγητο α κόµη κα ι µε πλεόνα σµα
1,5%

Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και
νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
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προσέλκυση των επενδύσεων».
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Παπαδηµητρίου: Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το θάρρος της γνώµης
του

Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και
το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ
δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι
συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις
ικανότητες που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες
είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
προσέλκυση των επενδύσεων».
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H Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν δεχόµαστε νέα µέτρα – Το ΔΝΤ δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του
Η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο»,
διαµηνύει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνηση, απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του
Πολ Τόµσεν, ενώ κατηγορεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του» .

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε το real.gr
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Click to share on Twitter (Opens in new window)
Click to share on Facebook (Opens in new window)
Click to share on Google+ (Opens in new window)
Shortlink: http://mikrometoxos.gr/?p=117653
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Λεονταρισµοί Τσίπρα στο εσωτερικό για να κρύψει τον εξεφτελισµό στο
εξωτερικό...

Δεν ξέρω αν το έχουν… πάρει πρέφα οι φίλοι αναγνώστες.
αλλά «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται» (!). Αυτό είπε απολύτως
σοβαρά ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του,
στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum.
Κάλεσε δε τους επενδυτές να γίνουν μέρος αυτής της «αναγέννησης» - εμείς οι πολίτες… είμαστε ούτως ή
άλλως µέρη της, ζούµε την Αναγέννηση της χώρας - εν µέσω απόγνωσης…
Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Νίσυρο από όπου θα ξεδιπλώσει το «πρόγραμμα νησιωτικής
πολιτικής», την αναστολή δηλαδή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου,
την πρόθεση της κυβέρνησης να εντάξει στο σύνταγμα πρόνοια για τη «νησιωτικότητα της χώρας» και τις
υποχρεώσεις του κράτους, ενώ θα ανακοινώσει σειρά πρωτοβουλιών µε επίκεντρο τα νησιά.
Βολική μετάβαση, καθώς υπήρχε πρόσκληση από τον δήμαρχο του νησιού, η οποί τον απαλλάσσει από τη
βάσανο της παρουσίας του σε κάποιο μεγαλύτερο νησί, στη Χίο ας πούμε, όπου το μεταναστευτικό βράζει,
η υποδοχή δεν θα ήταν αρκούντως φιλική.
Την Τετάρτη ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη όπου «θα εργαστεί», όπως μας
ενημερώνει η σχετική ανακοίνωση, ενώ αργά το μεσημέρι θα αναχωρήσει για Βρυξέλλες , όπου θα λάβει
µέρος στη σύνοδο Κορυφής.
Εκεί θα συναντήσει μεταξύ άλλων την τον Φρανσουά
ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς.

Ολάντ,

καθώς και τον πρόεδρο του

Θα τους ζητήσει στήριξη στα εργασιακά, και κυρίως στο πλέον προσπελάσιμο θέμα , αυτό των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, καθώς εναρµονίζεται µε το κοινοτικό κεκτηµένο.
Ξεχωριστή σημασία, κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους θα έχει η συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ στο
Βερολίνο, µε την οποία θα παρακαθίσει σε γεύµα εργασίας.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, στο επίκεντρο θα βρεθούν «οι διαπραγματεύσεις

http://politika-gr.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2016 12:00

http://politika-gr.blogspot.gr/2016/12/blog-post_830.html

στην Κύπρο, η κατάσταση αναφορικά με το προσφυγικό, οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας και φυσικά η
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κατάσταση της Ελλάδας».
Ο «κόφτης» στο διηνεκές
Αναφερθήκαμε σε «επικοινωνιακούς λόγους» , γιατί η κυβίστηση της κυβέρνησης έχει ήδη συντελεστεί στα
ουσιώδη.
Μας προϊδεάζει άλλωστε και η χθεσινή δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου «θα βάλουμε νερό στο κρασί
µας» , αναζητώντας «έντιµο συµβιβασµό».
Το νερό στο κρασί του έντιμου συμβιβασμού, σημαίνει αποδοχή της μείωσης του αφορολόγητου, των
μειώσεων των συντάξεων, και κυρίως σίγουρη αποδοχή του «κόφτη» για απροσδιόριστα χρόνια μετά το
'18. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «κρυμμένο μνημόνιο», καθώς θα προβλέπει περιστολές, αλλά όχι
λήψη χρηµάτων.
Ο «κόφτης» θα ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους του πρωτογενούς
πλεονάσµατος. Θα περικόπτει δαπάνες - ήτοι θα επιβάλει αυτόµατη µείωση µισθών στο Δηµόσιο και µείωση
συντάξεων, ενώ θα καταργεί και τις εναποµείνασες φοροαπαλλαγές.
Εκείνο που παραμένει ως «επίδικο», είναι τα μέτρα των 4,5 δις που το ΔΝΤ ζητά να νομοθετηθούν από
τώρα.
Η κυβέρνηση αρνείται και όπως γράψαμε χθες, είναι η μόνη αιτία που θα μπορούσε να την αποσπάσει από
την προσκόλλησή της στην εξουσία και να κηρύξει εκλογές, τις οποίες πανηγυρικά θα έχανε.
Το Μαξίμου, όσο υποτάσσεται στο κουαρτέτο τόσο γίνεται επιθετικό στο εσωτερικό μέτωπο,
προσπαθώντας να άρει τις εντυπώσεις αυτής της υποταγής.
Χθες σε ένα κυβερνητικό non paper, διακήρυττε πως «η κυβέρνηση αυτή δεν έχει σκοπό να παραδώσει τη
χώρα στις ορέξεις των προθύμων», και διαβεβαίωνε παράλληλα πως δεν θα γίνουν εκλογές, ενώ εμμέσως
µας επιβεβαίωσε.
Κατέληγε γράφοντας σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων μετά τη λήξη του προγράμματος «Η δεύτερη
αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νοµοθέτηση επιπλέον µέτρων».
Βέβαια η αξιολόγηση θα κλείσει αν το ΔΝΤ δεν επιµείνει στα προληπτικά µέτρα.
Υπάρχει βεβαίως και η παρακαμπτήρια οδός: τα προληπτικά μέτρα να αποφασιστούν, αλλά να μην
ψηφιστούν τώρα, δεσµεύοντας την επόµενη κυβέρνηση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τύποις συνεπής – ως προς
αυτό.
Σηµασία βέβαια έχει ότι η Ελλάδα… ξαναγεννιέται.
Γι’ αυτό το Νοέµβριο είχαµε αρνητικό ρεκόρ 5ετίας στις χαµένες θέσεις εργασίας.
37.667 θέσεις χάθηκαν …
Του Γιάννη Σιδέρη
liberal.gr
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H Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν δεχόµαστε νέα µέτρα – Το ΔΝΤ δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του
Η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο»,
διαµηνύει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνηση, απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του
Πολ Τόµσεν, ενώ κατηγορεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε το real.gr
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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H Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν δεχόµαστε νέα µέτρα – Το ΔΝΤ δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του

Η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο»,
διαµηνύει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνηση, απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του
Πολ Τόµσεν, ενώ κατηγορεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε το real.gr
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Γ. Σταθάκης: Πέντε επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν χθες Δευτέρα 12
Δεκεµβρίου κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται
για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση
της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση
να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό
Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση
των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.

Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
-Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε
επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού
τοπίου.
-Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1. Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2. Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις επικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3. Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4. Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5. Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η

http://energyin.gr/
Publication date: 13/12/2016 11:50
Alexa ranking (Greece): 13898
http://energyin.gr/2016/12/13/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%ac%c...

Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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CAPITAL LINK FORUM: ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΟΙ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

*Ακολουθεί σχόλιο του blog
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας μας και στις
μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο.
Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας.
Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική
πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες
υποδομές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.
Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι
πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, μετά και τη συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους.
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Πλέον, το στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης
ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: προπάντων το ανθρώπινο δυναμικό και τη
στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς
οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόμενες
μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
του επιχειρείν, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον, με
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας,
της χρηματοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα
πρόσκληση για διάλογο, ο οποίος μπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία
χρόνια.
Αναδηµοσίευση από toxwni
*ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ BLOG: Η ανάρτηση γίνεται καθαρά από λόγους συνήθειας.
Άλλωστε είναι πάμπολλες οι φορές που έχουμε ακούσει τα ίδια ακριβώς λόγια από τους πολιτικούς όλων
των παρατάξεων.
Δυστυχώς, πάντα µια αόρατος χείρ πάντοτε παρεµβαίνει και τα λόγια τους παραµένουν λόγια...
Μεγάλο πράγµα η συνήθεια. Δευτέρα φύσις.
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[Πρώτο Θέµα]: Παπαδηµητρίου: Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του
Ζητούν πρωτογενές πλεόνασµα 1,5% αλλά δεν επιµένουν, οπότε γιατί να τους πιστέψω κι
όταν λένε πως οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες, αναρωτήθηκε ο υπουργός Οικονοµίας
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο
µέτρο», ενώ απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5%
πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά
αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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[Ελεύθερος Τύπος]: Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του. (Διαβάστε εδώ σχετικά )
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του. [Διαβάστε εδώ σχετικά]
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
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Σταθάκης: δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα µέτρα

"Οµοβροντία" Υπουργών κατά Τόµσεν

Εν όψει του νέου γύρου των συνομιλιών με τους θεσμούς κορυφαία μέλη του οικονομικού επιτελείου
διεμήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο» ενώ
απαντώντας στην άρθρο- παρέμβαση του Πολ Τόμσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στην διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις
υπουργοί (ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισμού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως µεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει την λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να
νομοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε, “οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα
πλαίσιο με τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του νέου κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο”.
Αναφορικά με τα επιχειρήματα του Πολ Τόμσεν ότι ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακό εμπόδιο, γιατί δεν
αντιμετωπίζει δύο βασικά προβλήματα, πού είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδημητρίου τόνισε, “προφανώς και δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέει ο κ. Τόμσεν. O κ. Τόμσεν και το
ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το μόνο πρόβλημα πού έχουν κατά την δική μου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώμης του. Όταν λέει ότι χρειαζόμαστε 1,5% πλεόνασμα κι όχι 3,5% % δεν επιμένει σ
αυτό. Αλλάζει γνώμη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόμσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες”.
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου - Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ.Παπαδημητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι “τα μηνύματα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση”.
Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό της το οποίο πληρεί όλες τις ικανότητες που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική
είτε σε άλλους τομείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νομίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν μερικά
εμπόδια τα οποία προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε. Το κλίμα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση
έχει ως προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων”.
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 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Πηγή antenna.gr

Άλλες ειδήσεις για Πολιτική

http://www.pronews.gr/
Publication date: 13/12/2016 11:31
Alexa ranking (Greece): 42
http://www.pronews.gr/portal/20161213/economy/elliniki-oikonomia/3/d-papadimi...

Δ. Παπαδηµητρίου: «Το ΔΝΤ έχει πει πάρα πολλά - Δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του»

Translate this page:

Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό
εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και
οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε
αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα
που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη.
Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και
νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
προσέλκυση των επενδύσεων».
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Δ. Παπαδηµητρίου: Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του 11:29

Σχετικά Άρθρα

Βάλντις Ντοµπρόφσκις: Μπορούµε να ολοκληρώσουµε τη δεύτερη αξιολόγηση- Το χάσµα δεν είναι
αγεφύρωτο

Σκληρή απάντηση Κοµισιόν σε ΔΝΤ-Σόιµπλε: «Ας µην παίζουµε σκιώδη παιχνίδια µε το µέλλον της
Ελλάδας»
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Κυβέρνηση προς ΔΝΤ: «Να µη γίνεται διαπραγµάτευση µέσω blogging» - Παράπονα και από τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς προς το Ταµείο
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του».
Σχετικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το
ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ
΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις
υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και
νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
προσέλκυση των επενδύσεων».
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Στάση αναµονής και επιλεκτικές κινήσεις στο ΧΑ
της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Εν αναμονή της έναρξης του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο αν και προσδοκά την ολοκλήρωση, αυτή τη φορά, της αξιολόγησης, εντούτοις γνωρίζει
ότι οι πιθανότητες αυτή να συµβεί εντός του έτους, είναι µικρές.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,06% στις
639,87 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 3,5 εκατ. ευρώ και ο
όγκος στα 5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,27% καταγράφει και ο FTSE
25, στις 1.736,62 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει
κέρδη 0,11% στις 873,64 µονάδες.
Σήµερα, µετά το µεσηµέρι αναµένεται να αρχίσουν οι συναντήσεις
του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους επικεφαλής
των θεσμών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του, με κρίσιμα μέτωπα να είναι ακόμη ανοιχτά.
Ακανθώδες θέμα" σε πρώτη φάση, παραμένουν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ενώ το χάσμα με το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναφορικά µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα του 2018 - 2019 επίσης παραµένει.
Η συμπεριφορά του ΧΑ τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνει την αίσθηση που μεταφέρουν στο Capital.gr
αρκετοί ξένοι επενδυτές, ότι παρόλο που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την "κατάκτηση" των 650
μονάδων, η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία δεν αφήνουν την αγορά να κάνει το μεγάλο βήμα. Άλλωστε,
μπορεί η κυβέρνηση να δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής,
οι αγκυλώσεις, οι δυσκαμψίες, αλλά και οι λάθος αποφάσεις καθηλώνουν την όποια πρόθεση (;) και
πρόοδο.
Όπως άλλωστε φάνηκε και στο 18ο Ετήσιο Invest in Greece forum, που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα
Υόρκη,α ν και το κλίμα ήταν θετικό και η συμμετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, η
επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των funds με τους
Έλληνες, κυρίως λόγω του ακόμα ανοικτού θέματος της δεύτερης αξιολόγησης, με τις μνήμες από την
πρώτη αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
Σύμφωνα με το Capital.gr, αν και μεταξύ των επενδυτών υπάρχει η αίσθηση πως έχει σημειωθεί πρόοδος
στην Ελλάδα, ωστόσο τονίζουν πως θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι ξένοι φαίνεται πως βλέπουν ευκαιρίες
αλλά προτιμούν να περιμένουν καθώς γνωρίζουν πως πολλοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα στο
παρελθόν, έχουν χάσει λεφτά λόγω της κρίσης που συνεχίζεται στη χώρα. Αυτό που αναζητούν από την
ελληνική κυβέρνηση είναι έναν αξιόπιστο συνομιλητή, με την επιστροφή της εμπιστοσύνης να αποτελεί το
κλειδί για το µέλλον των επενδύσεων.
Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς, μετά και τα νέα ιστορικά υψηλά της,
καταγράφοντας άνοδο 1,18%, με την Motor Oil να ακολουθεί με κέρδη 1,06%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι
Εθνική, ΔΕΗ, Λάµδα, ΟΛΠ, Folli Follie, ΟΠΑΠ, Σαράντης και Eurobank.
Στον αντίποδα, ΕΕΕ και Grivalia σημειώνουν απώλειες 1,77% και 1,43% αντίστοιχα, ενώ μικρότερη του 1%
είναι η πτώση σε ΟΤΕ, Βιοχαλκο, ΜΕΤΚΑ, Aegean, Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάν και Πειραιώς.
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
Η αντίδραση της Αθήνας στο άρθρο του στελέχους του ΔΝΤ

«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός
είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές
και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ.
Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι
το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις
είναι γενναιόδωρες».
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ.
Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο
προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι
φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο
κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Η Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
«Δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», είναι το σχόλιο κορυφαίων µελών του οικονοµικού επιτελείου για το
άρθρο παρέµβαση του Πολ Τόµσεν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και

η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in
Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ερωτήθηκαν και γαι τα όσα είπε ο κ. Τόµσεν στο άρθρο του.
Συγκεκριµένα, ο κ. Σταθάκης, ερωτώµενος για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή
πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει είπε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει
ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που
έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Παπαδηµητρίου, από την πλευρά του, σχολιάζοντας τα επιχειρήµατα Τόµσεν ότι ο
προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι
φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, είπε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο
κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου
άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα
κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν
ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Σταθάκης: Σύντοµα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά
οµόλογα
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής
σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital
Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα,
εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε
επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη
την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία
από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις
στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
– Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η
θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
– Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το
2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι
επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5
συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς
τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω
γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται
καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.

http://troktiko.eu/RYVkK/PlfpP/
Publication date: 13/12/2016 11:24
Alexa ranking (Greece): 0
http://arouraios.gr/2016/12/sintoma-sto-programma/

Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών,
η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας
πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Παπαδηµητρίου: Το πρόβληµα του ΔΝΤ είναι ότι δεν έχει το θάρρος της γνώµης
του
Στην επίθεση η κυβέρνηση

Ζητούν πρωτογενές πλεόνασµα 1,5% αλλά δεν επιµένουν, οπότε γιατί να τους
πιστέψω κι όταν λένε πως οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες, αναρωτήθηκε ο
υπουργός Οικονοµίας
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση « Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς,
κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση « δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν,
κατηγόρησαν το ΔNT ότι « », ενώ απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το
ΔNT ότι « δεν έχει το θάρρος της γνώµης του». ». Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο
προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι
φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ. Παπαδηµητρίου τόνισε: « Προφανώς και δεν
συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο
πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες». ». Οι παραπάνω
τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί (ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά)
στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι
αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: « Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει
κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο». ». Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την
αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών αναφορών σε εκλογές. Ο κ.
Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι « τα µηνύµατα για εκλογές έρχονται από την
αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για
επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η µεγαλύτερη
ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες που θέλει
ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω
το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το
κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την προσέλκυση των
επενδύσεων». ».
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού
επιτελείου διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα
επιπρόσθετο µέτρο», ενώ απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν έχει το θάρρος της γνώµης του» .

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.

Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.

Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».

Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:

«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.

Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».

Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.

Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να
προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.

Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.

Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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Παπαδηµητρίου: Οι στρατηγικές προτεραιότητες και τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας
13/12/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονοµικά
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε
την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής
παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ.
επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140
έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες
συνοψίζονται στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και
στην απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας
αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας.
Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική
πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες
υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για
τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική
και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη –
Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι
διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη
συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την
ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση
της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο,
αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε
διεθνείς οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που
συστήνεται τις επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα
επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
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σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΣΕΝ: «ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ
ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΟΥ!»

Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του». Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που
παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί κ.κ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης
και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παπαδηµητριου: Το ΔΝΤ δεν εχει το θαρρος της γνωµης του

Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνή...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

http://www.prismanews.gr/
Publication date: 13/12/2016 11:02
Alexa ranking (Greece): 3881
http://www.prismanews.gr/index.php/economy/item/166341-papadimitriou-oikono...

Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συμμετείχαν σήμερα ως κεντρικοί ομιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες υποδομές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχημα για την ελληνική οικονομία
είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόμενες μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
του επιχειρείν, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον, με
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηματοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συμμετείχαν σήμερα ως κεντρικοί ομιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
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Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και οργανωμένες υποδομές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχημα για την ελληνική οικονομία
είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόμενες μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
του επιχειρείν, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον, με
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηματοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Ξενοδοχεία πόλης και φοιτητικές εστίες θα χτίσει η Εθνική Πανγαία
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.

Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία. Πρωταρχικός στόχος της
εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό
την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι
περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, µε τελικό
στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών οχηµάτων ακίνητης
περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της µετοχικής βάσης της
Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων
στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»

http://www.capital.gr/
Publication date: 13/12/2016 11:00
Alexa ranking (Greece): 100
http://www.capital.gr/agores/3176600/stasi-anamonis-kai-epilektikes-kiniseis-sto-xa

Στάση αναµονής και επιλεκτικές κινήσεις στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας
της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Εν αναμονή της έναρξης του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο αν και προσδοκά την ολοκλήρωση, αυτή τη φορά, της αξιολόγησης, εντούτοις γνωρίζει
ότι οι πιθανότητες αυτή να συµβεί εντός του έτους, είναι µικρές.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,06% στις
639,87 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 3,5 εκατ. ευρώ και ο
όγκος στα 5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,27% καταγράφει και ο FTSE
25, στις 1.736,62 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει
κέρδη 0,11% στις 873,64 µονάδες.
Σήµερα, µετά το µεσηµέρι αναµένεται να αρχίσουν οι συναντήσεις
του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους επικεφαλής
των θεσμών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του, με κρίσιμα μέτωπα να είναι ακόμη ανοιχτά.
Ακανθώδες θέμα" σε πρώτη φάση, παραμένουν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ενώ το χάσμα με το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναφορικά µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα του 2018 - 2019 επίσης παραµένει.
Η συμπεριφορά του ΧΑ τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνει την αίσθηση που μεταφέρουν στο Capital.gr
αρκετοί ξένοι επενδυτές, ότι παρόλο που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την "κατάκτηση" των 650
μονάδων, η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία δεν αφήνουν την αγορά να κάνει το μεγάλο βήμα. Άλλωστε,
μπορεί η κυβέρνηση να δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής,
οι αγκυλώσεις, οι δυσκαμψίες, αλλά και οι λάθος αποφάσεις καθηλώνουν την όποια πρόθεση (;) και
πρόοδο.
Όπως άλλωστε φάνηκε και στο 18ο Ετήσιο Invest in Greece forum, που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα
Υόρκη,α ν και το κλίμα ήταν θετικό και η συμμετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, η
επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των funds με τους
Έλληνες, κυρίως λόγω του ακόμα ανοικτού θέματος της δεύτερης αξιολόγησης, με τις μνήμες από την
πρώτη αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
Σύμφωνα με το Capital.gr, αν και μεταξύ των επενδυτών υπάρχει η αίσθηση πως έχει σημειωθεί πρόοδος
στην Ελλάδα, ωστόσο τονίζουν πως θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι ξένοι φαίνεται πως βλέπουν ευκαιρίες
αλλά προτιμούν να περιμένουν καθώς γνωρίζουν πως πολλοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα στο
παρελθόν, έχουν χάσει λεφτά λόγω της κρίσης που συνεχίζεται στη χώρα. Αυτό που αναζητούν από την
ελληνική κυβέρνηση είναι έναν αξιόπιστο συνομιλητή, με την επιστροφή της εμπιστοσύνης να αποτελεί το
κλειδί για το µέλλον των επενδύσεων.
Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς, μετά και τα νέα ιστορικά υψηλά της,
καταγράφοντας άνοδο 1,18%, με την Motor Oil να ακολουθεί με κέρδη 1,06%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι
Εθνική, ΔΕΗ, Λάµδα, ΟΛΠ, Folli Follie, ΟΠΑΠ, Σαράντης και Eurobank.
Στον αντίποδα, ΕΕΕ και Grivalia σημειώνουν απώλειες 1,77% και 1,43% αντίστοιχα, ενώ μικρότερη του 1%
είναι η πτώση σε ΟΤΕ, Βιοχαλκο, ΜΕΤΚΑ, Aegean, Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάν και Πειραιώς.
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Ποιες είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα;
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις
κεντρικές οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα
Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε
την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής
παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ.
επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140
έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες»
για τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα,
την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική,
καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι
διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη
συµφωνία για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την
ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση
της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο,
αλλά και τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε
συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο
Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά
κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση
καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις
επενδυτικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς
µηχανισµούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση
των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Λεωφ. Αθηνών 110: Εν αφθονία µεν, εν συντοµία δε…
ΑΓΟΡΑ 2017: Το γιατί η Ελληνική οικονοµία είναι σε θέση να ξεκινήσει µε καλύτερες προοπτικές το 2017
από ότι πέρυσι εξηγείται από τους άσσους που υπάρχουν στο µανίκι και οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν
οικονοµία και Αγορές.
Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίου µετά από 18 µήνες µπορούν να αρθούν µερικώς βοηθώντας
την οµαλότερηροή του χρήµατος, ενδεχοµένως και την ταχύτερη επιστροφή των καταθέσεων.
Η Ελλάδα δικαιούται πλέον µετά από µια πλεονασµατική χρονιά µε οριακό ΑΕΠ να ανεβεί µία ή δύο
βαθµίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα δώσουν ένα µήνυµα εµπιστοσύνης προς τις Αγορές.
Η εκκίνηση των επενδύσεων σε περιφερειακά αεροδρόµια, ΤΑΡ, Ελληνικό κ.α. µπορούν να
βελτιώσουν τους δείκτες απασχόλησης οι οποίοι παραµένουν σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα.
Όλοι οι προηγούµενοι καταλύτες µπορούν να συνδράµουν στην επίτευξη του 2,7% και να
αντισταθµίσουν ή να περιορίσουν τους κλυδωνισµούς που πιθανόν να προέλθουν από το εξωτερικό.
Αρκεί εσωτερικά να υπάρξει ηρεµία, φαινόµενο το οποίο αγνοείται από τα τέλη του 2009.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσες εταιρίες δηµοσίευσαν µεγέθη στο γ΄ τρίµηνο το έκαναν για τρεις λόγους:
α) Είχαν κάτι καλό να πουν για το τρίµηνο που τελείωσε
β) είχαν κάτι καλό να που για το τρίµηνο που τρέχει
γ) ανακοίνωσαν γιατί έπρεπε.
Βέβαια κάποιες ανακοινώσεις εµπίπτουν και στις τρεις κατηγορίες.
Πρόσφατες εκδόσεις οµολόγων, σηµαντικά γεγονότα που αλλάζουν άρδην το πλαίσιο κερδοφορίας
(Αίγυπτος, Κανονισµός VLTs, έκθεση της ΤτΕ για την πορεία µείωσης των µη εξυπηρετούµενων εκθέσεων
κλπ) έκαναν πιο ενδιαφέρουσες τις ανακοινώσεις δίνοντας περισσότερη πληροφορία για την συνέχεια.
Συµπερασµατικά ήταν ένα καλό τρίµηνο µε υψηλές επιδόσεις, όχι απλά επειδή το περυσινό ήταν ένα από
τα χειρότερα τρίµηνα όλων των εποχών αλλά επειδή έρχεται σε συνέχεια δύο ικανοποιητικών περιόδων
που σε οργανικό επίπεδο ήταν βελτιωµένα.
Η ένσταση του µικρού δείγµατος εταιριών γίνεται δεκτή όµως και πάλι οι εταιρίες που ανακοίνωσαν
ευθύνονται /συνεισφέρουν πάνω από το 75% των κερδών του συνόλου, άρα η µεγάλη εικόνα είναι καλή
και εξαιρετικά µάχιµη.
ΠΑΝΓΑΙΑ: Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ»
στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας, κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε
χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.
ΠΑΝΓΑΙΑ (Ι): Καλόν θα ήταν να φρόντιζαν και για την… επέκταση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών
τους στο ταµπλό, γιατί είναι απαράδεκτον από της εισαγωγής της εταιρείας σε αυτό να έχει να επιδείξει
σύνολον συναλλαγών ούτε καν 21 χιλιάδων τεµαχίων(!!)….
Αποτιµάται σε 1,03 δισ. ευρώ στη τιµή των 4,0400 ευρώ (-19,68% εφέτος µε χαµηλό – υψηλό 3,2200
και 6,0300 ευρώ)
ΠΑΝΓΑΙΑ(ΙΙ): Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για τη εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2016
αυξήθηκε κατά 4,3% και ανήλθε σε €85,9 εκατ. έναντι €82,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Τα κέρδη προ φόρων περιόδου αυξήθηκαν κατά 6,0% (εννεάµηνο 2016: €58,8 εκατ., εννεάµηνο 2015:
€55,4 εκατ.), µη λαµβανοµένης υπ’ όψιν της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων.
Επίσης τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρµογής αξίας
των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,6% (εννεάµηνο 2016: €74,2 εκατ., εννεάµηνο 2015:
€71,0 εκατ.).
Τα κέρδη περιόδου για το εννεάµηνο 2016 ανήλθαν σε €38,5 εκατ. (έναντι ζηµιών €3,1 εκατ. για την
αντίστοιχη περίοδο του 2015).
Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Οµίλου στις 30 Σεπτεµβρίου 2016 ανήλθε σε €1.179,6 εκατ. ή €4,62 ανά
µετοχή.
Διένειµε προ ηµερών προσωρινό µέρισµα 0,067 Ευρώ ανά µετοχή (καθαρό), το οποίο είναι µέρος του
µερίσµατος της χρήσης 2016…
Click to share on Twitter (Opens in new window)
Click to share on Facebook (Opens in new window)
Click to share on Google+ (Opens in new window)
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Written by Palmos

Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία
πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των
ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό "value for money", η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς."
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ" στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό "value for money", η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, "τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς."
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Δ.Τ. Οµιλία Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη στο Invest in
Greece Forum
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν σήµερα κεντρικός οµιλητής σε γεύµα
στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να
εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο
να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών
στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το
ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
·
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
·
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1.
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4.
Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
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της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενηµέρωσης της
Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
από το Γραφείο Τύπου
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Διατηρείται η δυσπιστία των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα
Αυτό ήταν το µήνυµα από τα funds και τις µεγάλες τράπεζες που βρέθηκαν στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Invest in Greece forum, που διοργάνωσε η Capital Link.
Αν και το κλίµα ήταν θετικό και η συµµετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, γεγονός που
υποδηλώνει το αυξηµένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα δεδοµένου ότι και η
κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων, ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες
του Capital.gr, η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των funds
µε τους Έλληνες επιχειρηµατίες, αξιωµατούχους και τραπεζίτες, κυρίως λόγω του ακόµα ανοικτού
θέµατος της δεύτερης αξιολόγησης, µε τις µνήµες από την πρώτη αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από
ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
"Περιµέναµε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση φέτος", τόνισαν οι ξένοι επενδυτές στις συζητήσεις τους µε
τις ελληνικές τράπεζες, υποδηλώνοντας τα εµπόδια που δηµιουργούν οι καθυστερήσεις στις
διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας.
Η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς είναι άλλωστε και αυτή που δεν επέτρεψε σε πολλούς
Έλληνες κυβερνητικούς αξιωµατούχους να παρευρεθούν στην Νέα Υόρκη, κάτι που παρατήρησαν αρκετά
funds, επισηµαίνοντας την επιτακτική ανάγκη να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση άµεσα έτσι ώστε να αρθεί
η αβεβαιότητα γύρω από την Ελλάδα και να ανοίξει ο δρόµος για την ένταξη των ελληνικών οµολόγων
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το οποίο και θα παραταθεί έως και τουλάχιστον το τέλος
του 2018.
Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές αν και σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά την προώθηση κάποιων
ιδιωτικοποιήσεων, τόνισαν πως αυτό που αναζητούν είναι ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις και
το επιχειρείν καθώς επίσης και µία οριστική λύση για το θέµα του χρέους, κάτι που θα "ξεκλειδώσει" και
οριστικά την όποια επιφυλακτικότητα προς την Ελλάδα ευθυγραµµιζόµενοι µε την γενικότερη θέση των
ΗΠΑ σε σχέση µε το ελληνικό χρέος κόντρα στις θέσεις της Γερµανίας.
Επίσης πολλοί είναι αυτοί που εκτιµούν πως ανεξαρτήτως της πορείας της αξιολόγησης, των συζητήσεων
µε τους θεσµούς ή ακόµη και την πορεία της χώρας, τουρισµός και ακίνητα θα είναι οι πρωταγωνιστές
των αποδόσεων στην Ελλάδα. Επίσης, όπως αναφέρει διαχειριστής κεφαλαίων που παραβρέθηκε στο
συνέδριο, ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκε και από την πλευρά των ξένων επενδυτών η ολοκλήρωση
ορισµένων κοµβικών ιδιωτικοποιήσεων το τελευταίο διάστηµα, ωστόσο θα ήταν ακόµη θετικότεροι εάν
υπήρξε περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα.
Αξίζει να σηµειωθεί πάντως πως αν και µεταξύ των επενδυτών υπάρχει η αίσθηση πως έχει σηµειωθεί
πρόοδος στην Ελλάδα, ωστόσο τονίζουν πως θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι ξένοι φαίνεται πως βλέπουν
ευκαιρίες αλλά προτιµούν να περιµένουν καθώς γνωρίζουν πως πολλοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα
στο παρελθόν, έχουν χάσει λεφτά λόγω της κρίσης που συνεχίζεται στη χώρα. Αυτό που αναζητούν από
την ελληνική κυβέρνηση είναι έναν αξιόπιστο συνοµιλητή, µε την επιστροφή της εµπιστοσύνης να αποτελεί
το κλειδί για το µέλλον των επενδύσεων.
Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μιχάλης Ψαρός, Co-Founder και Co-Managing Partner της KPS Capital
Partners, "επενδύουµε σε 100 χώρες στον κόσµο και έχουµε πολύ καλύτερη αντιµετώπιση από αυτήν που
έχουµε στην Ελλάδα".
Στο συνέδριο βρέθηκαν µεγάλα ονόµατα του επενδυτικού κόσµου τα οποία έχουν ήδη παρουσία στην
Ελλάδα, όπως ο δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Wilbur Ross, ο William Charles Vrattos της York Capital, ο John
Calamos της Calamos Investments, και ο George Logothetis της The Libra Group.
Παράλληλα, δυναµικό "παρών" έδωσαν επτά µεγάλες διεθνείς τράπεζες, η Citigroup, η Bank of America
Merrill Lynch, η BNP Paribas, η Credit Suisse, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η UBS και η Ελληνική
Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group.
Αν και στην αρχική ατζέντα είχε συµπεριληφθεί το όνοµα της Ντέλια Βελκουλέσκου, τελικά η ίδια αλλά
και όσο και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών δεν συµµετείχαν, µε το αιτιολογικό ότι αρχίζουν ξανά οι
διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Εκτός από τις συνοµιλίες µε τους δανειστές οι οποίες συνεχίζονται διατηρώντας την πιθανότητα νέων
διαφωνιών, άλλο σηµείο ανησυχίας µεταξύ των ξένων επενδυτών ήταν και το ενδεχόµενο επιστροφής του
πολιτικού κινδύνου στην Ελλάδα, µετά και τις τελευταίες εξελίξεις, µε την ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει
ότι δεν προτίθεται να εγκρίνει νέα µέτρα λιτότητας, µετά από την απόφαση του Eurogroup την περασµένη
εβδοµάδα, ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για µετά το 2018 θα παραµείνουν αµετάβλητοι.
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Αξίζει να σηµειώσουµε πως η Citigroup, η οποία όπως αναφέραµε συµµετείχε στο forum, τόνισε σε νέα notes
της πως οι πολύ λίγες παραχωρήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και τους µεσοπρόθεσµους
δηµοσιονοµικούς στόχους από πλευράς των Θεσµών, πιθανότατα θα γονατίσουν περαιτέρω την στήριξη
για την κυβέρνηση Τσίπρα και αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα των
πολιτικών κινδύνων της Ε.Ε το 2017.
Παράλληλα τόνισε πως οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα την περασµένη εβδοµάδα για τους
συνταξιούχους αλλά και το "πάγωµα" του ΦΠΑ στα νησιά, χωρίς την σύµφωνη γνώµη των δανειστών,
αυξάνουν επίσης τον πολιτικό κίνδυνο στη χώρα, µε τις δηµοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόµµα του
ΣΥΡΙΖΑ χάνει δηµοτικότητα και σήµερα βρίσκεται 15% πίσω από τη Νέα Δηµοκρατία.
Χαρακτηριστικό είναι πως µεταξύ των επενδυτών στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί η άποψη πως τους στόχους για
επιστροφή στη βιώσιµη ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων που προέβαλαν οι Έλληνες
αξιωµατούχοι δεν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά στο συνέδριο τα τελευταία χρόνια, και όπως
παρατηρούν, η Ελλάδα συνεχίζει να σέρνεται ακόµη στην κρίση και έτσι η στάση αναµονής από
επενδυτικής πλευράς, είναι µονόδροµος.
Συγκρατηµένο ήταν το κλίµα γύρω από τις ελληνικές τράπεζες σύµφωνα µε πληροφορίες του Capital.gr, µε
τα funds να επισηµαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς να κρίνουν εάν ο στόχος για µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων έως το 2019 είναι φιλόδοξος ή ρεαλιστικός. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, θα
πρέπει να φτάσουµε στα µέσα του 2017 για να φανεί εάν οι ελληνικές τράπεζες κάνουν πρόοδο προς αυτή
την κατεύθυνση ή όχι.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως µεταξύ των funds που βρέθηκαν στην Νέα Υόρκη ήταν η WL Ross & Co, η Apollo
Management International, η BlackRock, η Fortress Investment Group, η York Capital και η Oaktree Capital.
Όπως σηµείωσαν στο Capital.gr εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, οι επενδυτές έκαναν µπαράζ
ερωτήσεων σχετικά µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από τον ESM και το
κατά πόσο τη ανταλλαγή των οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου, που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, µε
οµόλογα σταθερού επιτοκίου, θα επηρεάσει/επιδεινώσει την χρηµατοδοτική θέση των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Παράλληλα, οι επενδυτές θέτουν το θέµα του "πότε" της ένταξης των ελληνικών οµολόγων στο QE της
ΕΚΤ, το οποίο θεωρείται ως κλειδί για την αλλαγή του κλίµατος απέναντι στην Ελλάδα, ενώ
υπογραµµίζουν την συνέχιση των καθυστερήσεων που παρουσιάζει το ελληνικό πρόγραµµα και που θέτει
εµπόδια στις επενδύσεις, επισηµαίνοντας πως περίµεναν πως η δεύτερη αξιολόγηση θα έκλεινε φέτος και
τελικά πάει για το 2017.
Της Ελευθερίας Κούρταλη-capital.gr
Πίσω
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, δήλωσε ο Γ. Σταθάκης στο πλαίσιο του
Invest in Greece Forum
22:46 | 12.12.2016
Οικονοµία

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά
οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, δήλωσε ο Γ.
Σταθάκης στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
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Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
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σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Facebook Twitter
tags: Γιώργος Σταθάκης
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Market Beat: Χωρίς µεγάλη ανησυχία αλλά µε επιφύλαξη οι συναλλαγές και
σήµερα
Του Κώστα Ιωαννίδη
Με µια συνεδρίαση που άφησε ανάµεικτα συναισθήµατα χωρίς να σταθεροποιήσει το επενδυτικό φρόνηµα
ξεκίνησε η εβδοµάδα της Fed. Στην ευρωζώνη η δυναµική των τραπεζικών µετοχών ήταν ανοδική αλλά
στο ΧΑ η διάθεση για ανάληψη ρίσκου εµφανίστηκε για τις ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ ενώ οι πιέσεις κυριάρχησαν στη
διαπραγµάτευση των ΑΛΦΑ και ΕΤΕ. Η τάση στο µεγαλύτερο διάστηµα ήταν πτωτική και χωρίς να
παραβλέπουµε το χαµηλό ποσοστό των απωλειών των βασικών δεικτών ακόµα και στο κατώτερο µέρας η
αγορά θα έκλεινε µε απώλειες αν δεν συνεβαίνανε τα µαγικά των δηµοπρασιών.
γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης
Παράλληλα από τη στήλη διαπιστώνεται η επιβεβαίωση της άποψης ότι οι νικητές του 25άρη αυτή τη
χρονιά, συνεχίζουν την άνοδό τους. Όπως η ΜΟΗ, που απορρόφησε την αποκοπή του προµερίσµατος και η
ΜΠΕΛΑ µε το υψηλότερο κλείσιµο βίου και τα κέρδη της ΜΥΤΙΛ. Ενώ σηµαντικές στηρίξεις για τον ΓΔ όπως
η ζώνη µεταξύ των 630 και 632 µονάδων δεν προσεγγίστηκαν καν. Στα αρνητικά είναι η µείωση του
τζίρου.
Ο τζίρος βούλιαξε και η διάσπαση των 630 µονάδων, στην τρίτη και επιτυχηµένη προσπάθεια, δεν
έχασε τα χαρακτηριστικά µιας κίνησης διαφυγής. Αλλά τα µαγικά µε τις δηµοπρασίες δεν µπορούν εύκολα
να εξηγηθούν, καθώς δεν είναι εµφανείς οι σκοπιµότητες που εξυπηρέτησαν. Οι δείκτες εµφάνισαν
οριακές θετικές µεταβολές µε τον ΟΤΕ στα κόκκινα ως τις 16:59 και κλείσιµο στο +2,56%. Τέλεια
παρέµβαση.
Τίποτε δεν έχασε αλλά και τίποτε δεν κέρδισε όποιος περίµενε από τη χθεσινή µέρα φως για τη συνέχεια.
Όταν ο ΓΔ έπιασε τις 644 µονάδες, οι πιέσεις που ξεπήδησαν µε αποφασιστικότητα, τον έριξαν
χαµηλότερα. Για τους έµπειρους της εγχώριας αγοράς φάνηκε ότι το παιχνίδι της γάτας µε το ποντίκι θα
ήταν το βασικό σενάριο των συναλλαγών την πρώτη µέρα της βδοµάδας, ενώ οι αγοραίοι κοιτάζουν προς
τις ΗΠΑ και τη Fed.
Η επίδραση της δυναµικής της περασµένης µέρας
ΗΠΑ
Μικτά πρόσηµα εµφάνισαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδοµάδας οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street,
εν όψει της κρίσιµης απόφασης της Federal Reserve για την επιτοκιακή πολιτική των ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, ο
βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 19.795 µονάδες, τερµατίζοντας σε νέο
ιστορικό υψηλό, ενώ ο δείκτης βαρόµετρο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,12% στις 2.256 µονάδες και ο
τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σηµείωσε πτώση κατά 0,59% στις 5.412 µονάδες.
Στο ταµπλό, η µετοχή της Lockheed Martin διολίσθησε κατά 2,9% µετά την προαναγγελία ακύρωσης των
κρατικών συµβολαίων από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ. «Βουτιά» της τάξης του 13%
εµφάνισε και η µετοχή της Alexion Pharmaceuticals, εξαιτίας της παραίτησης του οικονοµικού διευθυντή, εν
µέσω της έρευνας για παράνοµες πρακτικές πωλήσεων.
Την Τετάρτη, η αµερικανική κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει την απόφασή της για τη νοµισµατική
πολιτική των ΗΠΑ, µε την πλειονότητα των αναλυτών να αναµένει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 µονάδες
βάσης, στο εύρος 0,50% - 0,75%. Μάλιστα, εν όψει της συνεδρίασης της Fed, η απόδοση του 10ετούς
κρατικού οµολόγου αυξάνεται στο 2,482%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2014, ενώ η
απόδοση του 2ετούς οµολόγου ενισχύεται στο 1,141%.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αµερικανικοί δείκτες από τις 8 Νοεµβρίου, ηµέρα διεξαγωγής των προεδρικών
εκλογών, έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο τουλάχιστον 4,5% µε τον δείκτη µικρής
κεφαλαιοποίησης Russel 2000 να εκτινάσσεται άνω του 15%.
Την ίδια ώρα, στη µείωση της παραγωγής αργού κατά 558.000 βαρέλια ηµερησίως συµφώνησαν
11 πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, εκτός ΟΠΕΚ, συµβάλλοντας µε τη σειρά τους, στην παγκόσµια
προσπάθεια εξισορρόπησης της αγοράς πετρελαίου.
Ως αποτέλεσµα, τα συµβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 1,51% στα 52,28 δολάρια, ενώ τα συµβόλαια Brent
σηµείωσαν κέρδη κατά 1,60% στα 55,20 δολάρια. Η τιµή του χρυσού παράλληλα, κατέγραψε οριακή άνοδο
κατά 0,16% στα 1.163,80 δολάρια.
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ΕΥΡΩΠΗ
Αρνητικά πρόσηµα εµφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηµατιστήρια στην Ευρώπη, εν µέσω
των πολιτικών και τραπεζικών εξελίξεων στην Ιταλία, αλλά και της εκτίναξης του πετρελαίου στο
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 µηνών.
Συγκεκριµένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,46% στις 353,74 µονάδες, ενώ ο
βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες κατά 0,92% στις 6.890 µονάδες και ο γερµανικός DAX σηµείωσε
πτώση κατά 0,12% στις 11.190 µονάδες.
Ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε οριακά πτωτικά κατά 0,07% στις 4.760 µονάδες, ενώ στην περιφέρεια, ο
ισπανικός ΙΒΕΧ 35 ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 9.186 µονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά
0,42% στις 18.370 µονάδες.
Στο ταµπλό, η µετοχή της Monte dei Paschi σηµείωσε κέρδη κατά 3,69% χάρη στις προσδοκίες επιτυχούς
ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου. Στον αντίποδα, η µετοχή της Lonza
κατακρηµνίστηκε στο -5,33% εξαιτίας της πιθανότητας εξαγοράς της Capsugel.
Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Πάολο Τζεντιλόνι, έλαβε εντολή σχηµατισµού νέας κυβέρνησης,
µετά την παραίτηση του Ματέο Ρέντσι, ενώ την ίδια ώρα, συνεχίζεται το θρίλερ της ανακεφαλαιοποίησης
της Monte dei Paschi di Siena, η οποία αναζητά πρόσθετα κεφάλαια, ύψους 5 δισ. ευρώ, έως το τέλος του
έτους.
Στα οικονοµικά νέα της ηµέρας, την πώληση της Pioneer Investments στη γαλλική Amundi SA, έναντι 3,8 δισ.
ευρώ, ανακοίνωσε η UniCredit SpA. Η συναλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το
οποίο δηµοσίευσε την περασµένη Τρίτη η ιταλική τράπεζα, µε στόχο την τόνωση της κεφαλαιακής βάσης.
Την ίδια ώρα, ύστατη προσπάθεια προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση των 5 δισ.
ευρώ και να αποφευχθεί η κρατική παρέµβαση καταβάλλει η Monte dei Paschi di Siena, µε τα χρονικά
περιθώρια ωστόσο, να στενεύουν διαρκώς. Μέχρι στιγµής, η τρίτη µεγαλύτερη ιταλική τράπεζα έχει
συγκεντρώσει ιδιωτικά κεφάλαια, ύψος µόλις 1 δισ. ευρώ και καλείται έως το τέλος του µήνα, να βρει
ακόµη 4 δισ. ευρώ.
ΧΑ
Στην χθεσινή σύνοδο η δυναµική ήταν διαφορετική ενώ οι στόχοι που εξυπηρετήθηκαν ήταν σηµαντικοί.
Ανιχνεύτηκαν τα όρια αντοχών µεταξύ των ενεργών επενδυτών και η διαπραγµάτευση εξαρτήθηκε από
τις Τράπεζες όπου η ενθυλάκωση κερδών ή άλλης αιτίας πιέσεις ήταν εµφανείς στις ΑΛΦΑ -2,04% και ΕΤΕ 1,21% και τα αντίστροφα ίσχυαν για ΠΕΙΡ +3,60% και ΕΥΡΩΒ +2,01% µε σταθερό αγοραστικό ενδιαφέρον
το µεγαλύτερο διάστηµα.
Με µαγικά ανοδικό αποτέλεσµα η συνεισφορά των δηµοπρασιών, µε το πάνω και πάλι πάνω τελικά στην
εξέλιξή τους, όπως φαίνεται στο ηµερήσιο διάγραµµά του ΓΔ. Η αγορά ωστόσο φάνηκε για άλλη µια µέρα
ικανή να διατηρηθεί πάνω από τα επίπεδα των 640 µονάδων. Αφού ο ΓΔ κέρδισε, παρά την πτώση του στο
µεγαλύτερο διάστηµα ενδοσυνεδριακά, +0,05%. Κλείνοντας στις 640,38 µονάδες µε τον 25άρη στο +0,10%
ενώ ο FTSEM έπιασε ένα +0,82%.
Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ άλλαξε προς το καλύτερο από την Παρασκευή, όπως προκύπτει από το πλήθος
των ανοδικών (10 από 3) blue chip έναντι των καθοδικών (11 από 21) µε τέσσερα αµετάβλητα τις ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ,
ΜΟΗ και ΤΕΝΕΡΓ. Στις 40 µετοχές της κατάταξης µε το µεγαλύτερο τζίρο µέρας, είχαν άνοδο οι 16 από 6
την προηγούµενη σύνοδο, και 7 από 4 ήταν αµετάβλητες. Άρα, οι 17 από 30 την προηγούµενη ήταν
πτωτικές. Στα 37,428 από 50,657 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 15,70 από 25,09 κατευθυνθήκαν στα
τραπεζικά blue chip. Η υπερ-συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε από τα επίπεδα της
προηγούµενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 41,96% από 49,49% του συνολικού τζίρου.
Οι Ευρωπαϊκές µετοχές, εµφάνισαν ανοδική έναρξη, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε πτωτική δυναµική
στην πορεία των επί µέρους αγορών του ευρώ µε εγκατάσταση των µικρών κερδών στο Παρίσι πριν το
άνοιγµα στη Νέα Υόρκη. Ήταν µέρα που η διάθεση για ανάληψη ρίσκου εξαρτήθηκε από τις προσδοκίες για
την επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής της Fed. Έτσι την ώρα που έκλεινε το ΧΑ, ο DΑΧ είχε µεταβολή 0,17%, ο CAC είχε µεταβολή +0,00%, µε τον FTSE100 µε µεταβολή -0,53%. Οι αγορές στις ΗΠΑ που µε τα
futures τους έδειχναν στις ασιατικές συναλλαγές προς επίπεδο ή ελαφρά ανοδικό άνοιγµα είδαν τους
δείκτες τους να ανοίγουν νευρικά, και σχετικά γρήγορα εµφάνισαν ανοδική εικόνα και ο Dow Jones
κέρδιζε +0,17% όταν ο S&P500 ήταν στο -0,06%. Είχαµε πάλι εµφάνιση νέων ρεκόρ υψηλών βίου.
Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε οριακά ψηλότερα +0,05% και έφθασε στις 640,38 από 640,09 µονάδες και ο 25άρης
έκλεισε στις 1741,24 από 1739,56 µε µεταβολή +0,10%. Οι δηµοπρασίες επέφεραν υπολογίσιµη αλλαγή στον
ΓΔ κατά και 2,1 µονάδες ψηλότερα και κατά 6,5 τον 25άρη, κλείνοντας τους λίγο πιο ψηλά από το µέσο
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της ηµερήσιας διακύµανσης.
Με κέρδη έκλεισαν οι εταιρίες Χρ/µικών Υπηρεσιών +3,00% από -1,90%, Τηλεπικοινωνιών +2,56% από 0,11%, Πρώτων Υλών +1,99% από -3,22%, Κατασκευές Υλικά +1,41% από -1,21%, ο FTSEM +0,82% από 1,21%, Προσωπικά Οικιακά Είδη +0,62% από +0,26%, Τεχνολογίας +0,36% από -1,28%, ο 25άρης +0,10% από
-1,10%, και ο ΓΔ +0,05% από -1,26%. Στον αντίποδα µε απώλειες εµφανίστηκαν οι εταιρίες Μέσων
Ενηµέρωσης -14,85% από +20,24%, Ταξίδια Αναψυχή -1,96% από -0,62%, Κοινής Ωφέλειας -1,37% από 2,69%, Τροφίµων Ποτών -0,70% από +0,65%, Βιοµηχανικών Προϊόντων -0,31% από -0,82%, Πετρελαίου
Αερίου -0,19% από -0,32%, Εµπορίου -0,16% από -1,41%, Ακίνητης Περιουσίας -0,08% από -2,45% και
Τραπεζών -0,01% από -2,61%. Χωρίς µεταβολή εµφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%,
Χηµικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.
Για να συµβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 37,428 από 50,657 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές
µε πακέτα είχαν αξία 7,611 από 12,697 εκατ. ευρώ. Στις µετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα
πακέτα κατευθύνθηκαν 27,249 από 36,219 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,590 από 0,704 εκατ. ευρώ. Η
κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 44,979 από 44,945 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαµορφώθηκε
στα 58,960 από 63,514 εκατ. τεµάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 42 από 28 των καθοδικών σε 44
από 71 και ο αριθµός των σταθερών διαµορφώθηκε σε 22 από 16.
Τεχνική ανάλυση - παράγωγα
Οι θεσµικοί τη Δευτέρα, κινήσανε νευρικά τον 25άρη. Η τιµή του ανοίγµατος (1734,23) αντιστοιχούσε σε
πτωτικό χάσµα -0,31% και µετά από 12 λεπτά πλάγιας κίνησης ο δείκτης κινήθηκε προς το µέγιστο µέρας
τις 1747,74 µονάδες (+0,47%) στις 11:02. Το ελάχιστο στις 1728,1 µονάδες (-0,66%) ορίστηκε στις 14:40. Οι
δηµοπρασίες ωστόσο, τον οδήγησαν σε κλείσιµο µε άνοδο +0,10% στις 1741,24 µονάδες. Ο τζίρος στα
παράγωγα διαµορφώθηκε στα 17,568 εκατ. ευρώ.
Για τη σειρά Δεκεµβρίου διακινήθηκαν 929 ΣΜΕ µε ανώτερο τις 1746,25 µονάδες και κατώτερο στις
1728,25. Εµφανίστηκε επίσης όγκος 510 ΣΜΕ για τη σειρά Ιανουαρίου µε ανώτερο µέρας στις 1745,00
µονάδες και κατώτερο στις 1729,50. Με το δείκτης στις 1741,24 µονάδες η τιµή εκκαθάρισης του ΣΜΕ
Δεκεµβρίου ορίστηκε στις 1732,75 και της επόµενης σειράς στις 1732,25. Τα ανοικτά συµβόλαια για τη
σειρά Δεκεµβρίου διαµορφώθηκαν σε 6519 και για την επόµενη στα 2748. Είχαµε διατήρηση των
δυσοίωνων προσδοκιών.
Σύµφωνα µε το τµήµα ανάλυσης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ: Η βραχυπρόθεσµη τάση θα κινδυνεύσει σοβαρά, µόνο
σε ενδεχόµενη παραβίαση της ζώνης στήριξης που οροθετείται από τον εκθετικό ΚΜΟ των 10 και 30
ηµερών που διέρχονται από τις 622 και 611 µονάδες, αντίστοιχα. Η µέγιστη επιτρεπτή διόρθωση για να µην
κινδυνεύσει το ανοδικό momentum είναι µέχρι τις 600 - 597 µονάδες. Εκτός από κρίσιµο ψυχολογικό όριο
είναι και τεχνικό, καθώς από εκεί διέρχεται, εκτός όλων των άλλων, ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ηµερών και το
επίπεδο διόρθωσης 38,2% του συνολικού ανοδικού κύµατος από τις 517 στις 650 µονάδες. Εξακολουθούµε
να υποστηρίζουµε ότι για την υπέρβαση της αντίστασης των 653 -660 µονάδων, θα χρειαστεί αρκετός
χρόνος και χρήµα.
Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών
Ο Ηλίας Ζαχαράκης Fast Finance ΑΕΠΕΥ
Η Αγορά δείχνει, πλέον, πως όποιο δρόµο και να διαλέξει η Κυβέρνηση, αυτό την συµφωνίας, ή αυτό των
εκλογών, δεν πρόκειται να προβληµατιστεί ιδιαίτερα. Όλα δείχνουν, παρόλα αυτά, ότι θα προχωρήσει σε
συµφωνία µε όποιο κόστος. Το µεγάλο "αγκάθι" είναι το µεγάλο πρωτογενές πλεόνασµα, µιας και είναι
αδύνατον να επιτευχθεί στο µέγεθος που συζητείται και µάλιστα για κάποια χρόνια.
Η µεγάλη διαπραγµάτευση είναι ανάµεσα σε Ευρώπη και ΔΝΤ. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι να καταφέρει,
µε την βοήθεια του "QE", να βγει στις Αγορές να αναχρηµατοδοτήσει, οµόλογα που λήγουν µέσα στο 2017
τουλάχιστον. Ο τραπεζικός κλάδος συνέχισε να κερδίζει έδαφος. Στο κοµµάτι των "κόκκινων", ενώ
συνεχίζονται εθελούσιες και η προσπάθεια προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Μένει να δούµε αν το 2017
µπορεί να πετύχει αυτά που πέτυχε το 2014 και να είναι η απαρχή για ένα νέο ξεκίνηµα στην Οικονοµία που
θα προσπαθήσει να κερδίσει το χαµένο έδαφος των τελευταίων αρκετών ετών.
Μας λείπουν σηµαντικά θέµατα µεταρρυθµίσεων που έχουν σταµατήσει και να ακούγονται, µε την
διαφορά ότι οι Θεσµοί δεν ξεχνούν. Τίποτα δεν φαίνεται αισιόδοξο, µε την διαφορά ότι οι Αγορές πάντα
προεξοφλούν και ξέρουν.
Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec
Θετικό παραµένει το κλίµα στη Λεωφόρο Αθηνών, µε τον Γενικό Δείκτη να κινείται οριακά στο 'συν' από
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την αρχή του έτους και τον Τραπεζικό δείκτη, να υπολείπεται σηµαντικά της υπόλοιπης υψηλής
κεφαλαιοποίησης, παρά το 'ράλι' των τελευταίων εβδοµάδων.
Η Αγορά θα συνεχίσει να "ζυγίζει" τα αυξηµένα ρίσκα στα οποία είναι εκτεθειµένες οι Τραπεζικές µετοχές,
όπως η µη συµµετοχή των Ελληνικών οµολόγων στο "QE" της ΕΚΤ, οι καθυστερήσεις στη διαχείριση των
NPLs, οι πιθανές πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των τραπεζικών οµίλων λόγω κινήσεων αναδιάρθρωσης
κλπ.
Από διαγραµµατικής άποψης, ο Γενικός Δείκτης καλείται να "διαχειριστεί", στις επόµενες συνεδριάσεις, τις
όποιες κινήσεις κατοχύρωσης κέρδους, χωρίς να απωλέσει τη στήριξη που προσφέρει η ζώνη µεταξύ 634
και 620 µονάδων.
Συνέχιση του ανοδικού momentum προσβλέπει στο υψηλό του τρέχοντος έτους, στις 659 µονάδες. Ο
200άρης απλός κινητός µέσος όρος του Δείκτη βρίσκεται στις 580 µονάδες, δηλαδή 10% περίπου
χαµηλότερα από το κλείσιµο.
Το δεδοµένο αυτό αποδεικνύει την "υπεραγορασµένη" κατάσταση στην οποία, βραχυχρόνια, βρίσκεται ο
Δείκτης, χωρίς αυτό σε καµία περίπτωση να συνεπάγεται ότι επίκειται βίαιη διόρθωση. Οι επενδυτές
καλούνται να "σεβαστούν" την ανοδική τάση, διατηρώντας όµως σηµαντικό µέρος του χαρτοφυλακίου
τους σε µετρητά.
Το υψηλό 'beta' του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου σε συνδυασµό µε τα κρίσιµα ραντεβού της
εβδοµάδας (συνεδρίαση της Fed, πολλαπλή λήξη Παραγώγων συµβολαίων) απαιτεί από τους επενδυτές να
βρίσκονται σε εγρήγορση.
Σήµερα
Οι Ασιατικές µετοχές και το δολάριο είχαν ανήσυχη διαπραγµάτευση, σήµερα Τρίτη 13/12, καθώς οι
επενδυτές περίµεναν την επικείµενη έκβαση της επανεξέτασης των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Η
προσοχή όλων εστιάζεται στο πώς η Fed θα καθοδηγήσει τις αγορές γύρω από τη νοµισµατική της
πολιτική, στον απόηχο της νίκης έκπληξη των εκλογών τον περασµένο µήνα του Donald Trump.
Οι τιµές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά µετά το κύµα που τις έφερε σε υψηλά 18 µηνών, ενώ µια
σειρά από στοιχεία της οικονοµίας της Κίνας είχαν µικρό αντίκτυπο στις αγορές µετοχών και οµολόγων.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι η παραγωγή για τα Κινεζικά εργοστάσια και οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν
ταχύτερα από ό, τι αναµενόταν το Νοέµβριο, ενώ οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού ήταν
σε συµφωνία µε τις προβλέψεις, προσθέτοντας ολοένα και περισσότερες ενδείξεις σταθεροποίησης στη
δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου.
Ο ευρύτερος δείκτη MSCI των µετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,13%, ενώ ο
δείκτης Nikkei µετοχών της Ιαπωνίας .N225 ήταν από νωρίς χαµηλά, πέρασε ακόµα και κάτω από -0,2%
αλλά από το µεσηµέρι και µετά κινήθηκε ανοδικά µε µεταβολή +0,50%. Η Fed αναµένεται ευρέως να
αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά στο 2016 στη διήµερη σύνοδό της, µε τις αγορές να προεξοφλούν µε
100% πιθανότητες µιας εκατοστιαίας αύξησης στο εύρος του 0,25% έως 0,50%.
Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία για τους επενδυτές είναι η δήλωση και οι οικονοµικές προβλέψεις της
Fed, για τυχόν σηµάδια αντίδρασης στη νίκη-έκπληξη του Donald Trump στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ
στις 8 του Νοέµβρη.
«Το µεγάλο ερώτηµα είναι τι είδους ρυθµό µπορούµε να περιµένουµε από τη Fed για την επόµενη χρονιά»,
είπε Kaneo Ogino, διευθυντής της εταιρείας ερευνών Global-info Co στο Τόκιο.
Τη Δευτέρα, η απόδοση του οµολόγου 10 ετών αναφοράς Η.Π.Α. άγγιξε το 2,528%, το υψηλότερο από τις
29 Σεπτεµβρίου του 2014. Σήµερα διαµορφώθηκε στο 2,465%.
Οι υψηλότερες αποδόσεις µε τη σειρά τους ώθησαν ψηλότερα το δολάριο, το οποίο ανέβηκε στα 116,120
γιεν τη Δευτέρα, τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Φεβρουαρίου. Αλλά ήταν σήµερα στα 115,04 γιεν.
«Υπάρχει τάση αποκόµισης κερδών, ιδιαίτερα από τα hedge funds των ΗΠΑ, πριν από τη συνεδρίαση της
Fed και τις επερχόµενες διακοπές των Χριστουγέννων», είπε ο Ogino.
Το ευρώ ήταν επίσης σχεδόν επίπεδο στα 1,0634 δολάρια, ενώ ο δείκτης DXY του δολαρίου, που
καταγράφει το δολάριο έναντι του καλαθιού των έξι αντίπαλων νοµισµάτων, έφτασε -0,1% χαµηλότερα
στο 100,980.
Οι τιµές του αργού πετρελαίου µετά από τα ψηλά τους τη Δευτέρα, στα υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα
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του 2015, γλίστρησαν. Τα futures του αργού ΗΠΑ έπεσαν -0,4% στα 52,64 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το
Μπρεντ, το διεθνές σηµείο αναφοράς για τις τιµές του πετρελαίου, ήταν κάτω κατά -0,2% στα 55,57
δολάρια το βαρέλι.
Ειδήσεις από το εσωτερικό
Η Ελλάδα θέλει να βάλει ένα «τέλος» στη διαµάχη µε τους δανειστές, µέσω ενός «έντιµου συµβιβασµού»,
υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµικών της χώρας, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εν όψει του νέου γύρου
διαπραγµατεύσεων για την ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης. Ο ίδιος, όπως εξήγησε χαρακτηριστικά σε
συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, αναµένει µία συµφωνία, η οποία θα συνεπάγεται την ένταξη της
Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έως την άνοιξη
του 2017.
Στην ελληνική κυβέρνηση ρίχνουν ξεκάθαρα τις ευθύνες για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, ύψους
3,5% του ΑΕΠ που συµφώνησε µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, δύο υψηλόβαθµα στελέχη του ΔΝΤ, ο Mορίς
Όµπστφελντ και ο γνωστός Πολ Τόµσεν, µε κοινό τους άρθρο στο blog του Ταµείου. Αισθητή είναι η
παρέµβασή τους στο δηµόσιο χρέος, καθώς, αφού επαναλαµβάνουν πως είναι «κατά πολύ µη βιώσιµο»,
προσθέτουν πως «όσες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και να γίνουν, το χρέος δεν θα ξαναγίνει βιώσιµο
χωρίς σηµαντική ελάφρυνσή του».
Αµετάβλητη διατηρεί την αξιολόγησή του για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας ο οίκος DBRS,
κάνοντας λόγο για σηµαντική πρόοδο στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τη σταθεροποίηση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, αλλά και επισηµαίνοντας τις σοβαρές πολιτικές προκλήσεις που έχει µπροστά
της η ελληνική κυβέρνηση. Όπως ανακοινώθηκε, το αξιόχρεο της χώρας µας παραµένει στην κατηγορία
CCC (high), µε την προοπτική της αξιολόγησης να διατηρείται σταθερή.
Αισιόδοξος ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο εµφανίστηκε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου τονίζοντας ότι η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς. Από το βήµα του 18ου ετήσιου
συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε, ο δείκτης
βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά
1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές
προστέθηκαν 140 έργα.
Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται η σύσταση του Ταµείου Συµµετοχών σύµφωνα µε τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονοµικών Αλέξη Χαρίτση, ενώ τόνισε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Ο κ. Χαρίτσης που ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε
πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα» στο
πλαίσιο του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη επισήµανε ότι
πλέον το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα.
Ποσοστά από 10% έως 20% του ετησίου εισοδήµατος τους θα πρέπει πλέον να καλύπτουν µε δαπάνες
εξοφληθείσες µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες προκειµένου να παραµείνουν δικαιούχοι των εκπτώσεων φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που
προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Η υποχρέωσή τους αυτή ισχύει από την 1η-1-2017.
Σε αναζήτηση κεφαλαίων φέρεται ότι βρίσκεται η Σκλαβενίτης προκειµένου να καλύψει τη λειτουργία των
καταστηµάτων του δικτύου Μαρινόπουλος στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2017. Μέχρι
στιγµής τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη µισθοδοσίας, τροφοδοσίας και λοιπών
υποχρεώσεων στο δίκτυο των περίπου 80 µε 100 επανενεργοποιηµένων σηµείων της Μαρινόπουλος, που
διαθέτουν µια βασική γκάµα κωδικών, προέρχονται από τα προβλεπόµενα 80 εκατ. ευρώ της ενδιάµεσης
χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τους όρους του µνηµονίου συνεννόησης που είχε υπογραφεί τον περασµένο
Σεπτέµβριο µεταξύ των εµπλεκοµένων αλυσίδων και των τραπεζών.
Πράξη υψηλού πολιτικού ρίσκου, εν µέσω της διαπραγµάτευσης και αµφίβολης οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας χαρακτηρίζει ο ΣΕΒ την εξαγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για εφάπαξ
παροχές 617 εκατ. κυρίως προς τους χαµηλοσυνταξιούχους. Όπως αναφέρει στο µηνιαίο δελτίο για την
οικονοµική συγκυρία η χώρα εφαρµόζει ένα αυστηρό πλαίσιο δηµοσιονοµικής πολιτικής, το οποίο,
σύµφωνα µε την απόφαση του Eurogroup της 5/12/2016, πρόκειται να συνεχιστεί και µετά το 2018,
δηµιουργώντας ανησυχίες στην αγορά για περαιτέρω αύξηση της υπερφορολόγησης και εξασθένιση της
αναπτυξιακής δυναµικής που διαµορφώνεται.
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Στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιµες κατακυρώθηκαν και τα τρία έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον κατά τον διπλό διαγωνισµό της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας «Επιλογή
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης,
συνολικής δηµοπρατούµενης ισχύος 40 MW». Η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, περιελάµβανε δυο
κατηγορίες έργων: Εργα "Κατηγορίας I", ισχύος κάτω από το 1 MW που δεν χρειάζονται άδεια παραγωγής,
µε δηµοπρατούµενη ισχύ 4,8 MW και έργα "Κατηγορίας II", ισχύος πάνω 1 MW, για τα οποία
δηµοπρατήθηκαν 35,2 MW.
Την Τετάρτη, 21 Δεκεµβρίου, θα ανακοινωθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΔΕΗ Α.Ε. για το
εννεάµηνο του 2016. Η δηµοσίευση των µεγεθών αναµένεται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Στην εξαγορά του συνόλου των µετοχών της «Ιχθυοκαλλιέργειες Λιµανάκι Βοιωτίας» προχώρησε η
Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. Το αντίτιµο του deal ανήλθε σε 635.000 ευρώ και χρηµατοδοτήθηκε
εξ ολοκλήρου από τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας.
Ειδήσεις από το εξωτερικό
Οριακή επιτάχυνση εµφάνισε τον Νοέµβριο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της βιοµηχανικής παραγωγής
στην Κίνα, ο οποίος διαµορφώθηκε στο 6,2% έναντι 6,1% τον Οκτώβριο. Οι αναλυτές της Wall Street Journal
ανέµεναν άνοδο κατά 6%. Σε µηνιαία βάση, η αύξηση διαµορφώθηκε στο 0,51% έναντι 0,50% τον
προηγούµενο µήνα.
Η µετάβαση στην εξουσία των ΗΠΑ από την κυβέρνηση του Μπαράκ Οµπάµα σε εκείνη του Ντόναλντ
Τραµπ ενέχει κινδύνους για την παγκόσµια οικονοµία, καθώς ο σηµαντικότερος παίκτης της - οι ΗΠΑ ενδέχεται να αλλάξει πολιτική σε διάφορα ζητήµατα, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε. «Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει αβεβαιότητα για τις µελλοντικές
οικονοµικές εξελίξεις», είπε ο κ. Σόιµπλε στο Συµβούλιο Σταθερότητας της Γερµανίας, στο οποίο
συµµετέχουν τόσο Γερµανοί οµοσπονδιακοί αξιωµατούχοι όσο και στελέχη κυβερνήσεων των τοπικών
γερµανικών κρατιδίων.
Πέριξ των 1,06 δολαρίων κινείται το ευρώ, στον απόηχο της απόφασης της ΕΚΤ να επεκτείνει το
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά και εν όψει της εκτιµώµενης αύξησης των αµερικανικών επιτοκίων.
Χθες στις 12:22, το κοινό νόµισµα κέρδιζε +0,36% και βρέθηκε στα 1,0602 δολάρια, µε χαµηλό ηµέρας τα
1,0533 δολάρια και υψηλό ηµέρας τα 1,0607 δολάρια. Την προηγούµενη Πέµπτη, ο Μάριο Ντράγκι
ανακοίνωσε την επιµήκυνση του προγράµµατος αγοράς κρατικών οµολόγων, έως τον Δεκέµβριο του 2017,
οδηγώντας το ευρώ στα επίπεδα των 1,05 δολαρίων.
Σε 1,288 τρισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος του προγράµµατος αγοράς κρατικών οµολόγων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης της ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών οµολόγων ανήλθαν σε 1,288
τρισ. ευρώ κατά την εβδοµάδα, η οποία ολοκληρώθηκε τη 9η Δεκεµβρίου, έναντι 1,211 τρισ. ευρώ την
προηγούµενη εβδοµάδα (2/12/2016).
Το πρώτο «πράσινο» κρατικό οµόλογο εκδίδει η Πολωνία, µε στόχο τη χρηµατοδότηση διάφορων
περιβαλλοντικών έργων στη χώρα. Η απόδοση του οµολόγου, διάρκειας πέντε ετών, αναµένεται να
κυµανθεί µεταξύ 0,65% και 0,75%. Σύµβουλοι της έκδοσης ανέλαβαν οι τράπεζες HSBC, JP Morgan και PKO
Bank Polski. Τα «πράσινα» κρατικά οµόλογα έχουν αποκτήσει βαρύνουσα θέση στη διεθνή αγορά
οµολόγων, ιδίως µετά τη Συµφωνία του Παρισιού για την Κλιµατική Αλλαγή.
Ο κίνδυνος του αποπληθωρισµού στην Ευρωζώνη έχει εξαφανιστεί, υποστήριξε ο Μπενουά Κερέ, µέλος
του εκτελεστικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Παρ’ όλα αυτά, κατέστησε
αναγκαία την υλοποίηση των διευκολυντικών νοµισµατικών µέτρων, προκειµένου ο πληθωρισµός να
αρχίσει να ανακάµπτει προς τον στόχο του 2%.
Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτινάσσονται οι αποδόσεις των τουρκικών οµολόγων, στον απόηχο των
απογοητευτικών επιδόσεων της οικονοµίας κατά τη διάρκεια του γ’ τριµήνου. Η απόδοση του 10ετούς
κρατικού οµολόγου, σε µορφή λίρας, αυξάνεται κατά 15 µονάδες βάσης στο 11,14%, ενώ η απόδοση του
αντίστοιχου οµολόγου, σε µορφή δολαρίου, ενισχύεται κατά 12 µονάδες βάσης στο 5,8%. Πιέσεις
ασκούνται και στο τουρκικό νόµισµα, το οποίο αυτή τη στιγµή (14.58) διολισθαίνει κατά 0,60% στις 3,5086
λίρες ανά δολάριο. Νωρίτερα µάλιστα, οι απώλειες είχαν ανέλθει ακόµη και στο 1,7%.
Εναντίον της επί µακρόν αβεβαιότητας για το µέλλον της Monte dei Paschi τάχθηκε ο Έβαλντ Νοβότνι,
µέλος του εκτελεστικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Υπάρχει µία γενική αίσθηση ότι
δεν θα ήταν καλό να καθυστερήσουν τα πράγµατα για πολύ καιρό» σηµείωσε ο Ευρωπαίος τραπεζίτης,
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σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters. Ο ίδιος εξήγησε, ότι εφόσον δεν καταφέρει να ολοκληρώσει εγκαίρως
την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, τότε θα κληθεί να εξετάσει άλλες νοµικές λύσεις. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, ξεκαθάρισε ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι «προσεκτική», δεδοµένου και του
µεγέθους της τράπεζας.
Επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης της γερµανικής οικονοµίας αναµένει στο δ’ τρίµηνο του 2016 το
υπουργείο Οικονοµίας της χώρας, µετά την επιβράδυνση του προηγούµενου τριµήνου. Σύµφωνα µε τη
µηνιαία έκθεση του γερµανικού υπουργείου, το εγχώριο ΑΕΠ αναµένεται να λάβει ώθηση από την
περαιτέρω τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας. Την ίδια ώρα,
«βλέπει» ορισµένες ενδείξεις ανάκαµψης του µεταποιητικού κλάδου, ο οποίος επλήγη αισθητά το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΣΕΝ: «ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ
ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΟΥ!»
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του». Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που
παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί κ.κ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης
και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν
είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα
πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει ο κ . Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι
δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό
το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα
σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του
νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο». Αναφορικά µε
τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζει
δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ. Παπαδηµητρίου
τόνισε: «Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει
πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος
της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει
γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες». Οι
δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι: «Τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση. Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η
µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και
νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να
ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την
προσέλκυση των επενδύσεων». Σηµειώνεται ότι στην ελληνική κυβέρνηση ρίχνουν ξεκάθαρα τις ευθύνες
για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, ύψους 3,5% του ΑΕΠ που συµφώνησε µε τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς, τα δύο υψηλόβαθµα στελέχη του ΔΝΤ, ο Mορίς Όµπστφελντ και ο γνωστός Πολ Τόµσεν, µε κοινό
τους άρθρο στο blog του Ταµείου. Αισθητή είναι η παρέµβασή τους στο δηµόσιο χρέος, καθώς, αφού
επαναλαµβάνουν πως είναι «κατά πολύ µη βιώσιµο», προσθέτουν πως «όσες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
και να γίνουν, το χρέος δεν θα ξαναγίνει βιώσιµο χωρίς σηµαντική ελάφρυνσή του». Ταυτόχρονα,
επιµένουν στην προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην ελληνική οικονοµία, µεταξύ των οποίων
είναι η µείωση του αφορολόγητου ορίου, η µείωση των συντάξεων και η απελευθέρωση των οµαδικών
απολύσεων σε συνδυασµό µε µέτρα στήριξης των ανέργων. Αποκαλύπτουν επίσης πως θα είναι δύσκολος ο
συµβιβασµός του ΔΝΤ µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, αλλά και της Ελλάδας µε τους θεσµούς, για το ύψος
των πρωτογενών πλεονασµάτων. «Αντίθετα προς τις συµβουλές µας, η ελληνική κυβέρνηση συµφώνησε µε
τους ευρωπαϊκούς θεσµούς να συµπιέσει περαιτέρω τις δαπάνες προσωρινά, αν χρειάζονταν για να
διασφαλιστεί ότι το πλεόνασµα θα έφτανε στο 3,5% του ΑΕΠ. Δεν έχουµε αλλάξει την άποψή µας ότι η
Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα αυτή τη στιγµή. Οποιοσδήποτε ισχυρισµός ότι το ΔΝΤ είναι
αυτό που ζητάει κάτι τέτοιο αντιστρέφει την αλήθεια» αποκαλύπτουν. Υπενθυµίζουν ότι τον πήχη των
πλεονασµάτων το Ταµείο τον θέτει στο 1,5% του ΑΕΠ, που απαιτεί και σηµαντική αποµείωση του χρέους.
Όµως οι Ευρωπαίοι πρότειναν πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ, προκειµένου να αποφύγουν µεγαλύτερη
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Για τον λόγο αυτό, ένας συµβιβασµός µεταξύ των Ελλήνων και των
Ευρωπαίων εταίρων τους µπορεί να εµπεριέχει ένα υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασµα για κάποιο
διάστηµα, αν και αυτό δεν θα ήταν η πρώτη µας επιλογή, αναφέρουν τα στελέχη του ΔΝΤ. Θεωρούν δε
πως «ακόµη και ένα πλεόνασµα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ δεν συµβαδίζει µε ισχυρή ανάπτυξη χωρίς να
γίνουν µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό. Θα πρέπει να είναι εµφανές ότι το
σπρώξιµο του προϋπολογισµού προς ένα πλεόνασµα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ θα έχει ακόµη
µεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, µια ανοιχτή µακροπρόθεσµη δέσµευση
για πολύ ψηλά πλεονάσµατα απλά δεν είναι αξιόπιστη» υπογραµµίζουν και προσθέτουν: «Για λόγους
αξιοπιστίας είναι επίσης απαραίτητο να νοµοθετηθούν εκ των προτέρων τα µέτρα που απαιτούνται για να
σπρώξουν το πλεόνασµα πάνω από το 1,5% του ΑΕΠ για να µην υπάρξει καµία αµφιβολία για την πολιτική
αποφασιστικότητα της Ελλάδας να ξεπεράσει την αντίσταση των κατεστηµένων συµφερόντων που έχουν
εµποδίσει την εφαρµογή του προγράµµατος στο παρελθόν». Χρειάζονται παρεµβάσεις Οι κ.κ. Mορίς
Όµπστφελντ και Πολ Τόµσεν σηµειώνουν πως η Ελλάδα χρειάζεται ακόµη να µεταρρυθµίσει τη δοµή των
φόρων και των δαπανών της, όχι για περισσότερη λιτότητα ή σχηµατισµό µεγαλύτερου πρωτογενούς
πλεονάσµατος. Ωστόσο, οι παρεµβάσεις που προτείνουν είναι εξαιρετικά επώδυνες. «Αν και η Ελλάδα έχει
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αναλάβει µια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή, το έχει κάνει ολοένα και περισσότερο χωρίς να
αντιµετωπίζει δύο σηµαντικά προβλήµατα: Ένα καθεστώς φορολογίας εισοδήµατος που εξαιρεί πάνω από
τα µισά νοικοκυριά από οποιαδήποτε υποχρέωση, ενώ ο µέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι 8%,
δηλαδή το αφορολόγητο των περίπου 8.650 ευρώ και,Ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό
σύστηµα, που κοστίζει στον προϋπολογισµό σχεδόν 11% του ΑΕΠ ετησίως, σε αντίθεση µε τον µέσο όρο
στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, που είναι 2,25% του ΑΕΠ. Το Ταµείο υπονοεί τις µειώσεις των υφιστάµενων
συντάξεων. «Αντί να αντιµετωπίσει αυτά τα δύσκολα προβλήµατα, η Ελλάδα προχώρησε σε βαθιές
περικοπές στις επενδύσεις και στις αποκαλούµενες διακριτικές δαπάνες. Το έχει κάνει δε σε τέτοια έκταση
που η φθίνουσα υποδοµή εµποδίζει την ανάπτυξη, και η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, όπως µεταφορές και
ιατρική περίθαλψη, αντιµετωπίζει προβλήµατα». Τονίζουν δε: «Αυτές οι περικοπές έχουν ήδη πάει πολύ
µακριά, όµως το πρόγραµµα του ΕΜΣ αναλαµβάνει ακόµη περισσότερες µε την αύξηση του πρωτογενούς
πλεονάσµατος στο 3,5% του ΑΕΠ, που επιτυγχάνεται µε περισσότερες περικοπές σε επενδύσεις και σε
διακριτικές δαπάνες. Ίσως, µε ηράκλεια προσπάθεια, η Ελλάδα θα µπορούσε βραχυπρόθεσµα να καταφέρει
τις περικοπές δαπανών που χρειάζονται για να πετύχει ένα πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Όµως, η εµπειρία
έχει δείξει ότι αυτό δεν µπορεί να διατηρηθεί και δεν συµβαδίζει µε τον φιλόδοξο µακροπρόθεσµο
αναπτυξιακό στόχο της Ελλάδας». Ακόµη, επικρίνουν την κυβέρνηση για τη διστακτικότητά της να άρει
τους περιορισµούς στις συλλογικές απολύσεις, που «είναι µια αναχρονιστική απαίτηση που απαιτεί
προέγκριση και που δεν υπάρχει στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Εξηγούν πως η
διστακτικότητά της δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιορισµοί στις απολύσεις είναι κακή ιδέα αυτή
καθαυτή, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκή αποζηµίωση της ανεργίας και άλλες καλά
στοχευµένες κοινωνικές παροχές, που είναι συνηθισµένες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το κουαρτέτο
έρχεται για να κλείσει σε τεχνικό επίπεδο Εν τω µεταξύ, οι επικεφαλής των θεσµών έρχονται σήµερα στην
Αθήνα και πιάνουν αµέσως δουλειά µε στόχο να κλείσουν σε τεχνικό επίπεδο τα θέµατα της δεύτερης
αξιολόγησης και να αφήσουν για τους πολιτικούς την επίλυση της εκκρεµότητας σχετικά µε τα πρωτογενή
πλεονάσµατα µετά το 2018 και τον νέο δηµοσιονοµικό «κόφτη». Στις Βρυξέλλες θεωρούν εφικτή την
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης µέσα στις επόµενες ηµέρες, το είπε άλλωστε εµµέσως χθες και η
εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Άνικα Μπράιντχαρντ. Ειδικότερα, η εκπρόσωπος, αφού επισήµανε ότι οι
επικεφαλής επιστρέφουν στην Αθήνα και ξεκινούν συζητήσεις µε την ελληνική κυβέρνηση, πρόσθεσε: «Με
δεδοµένη την πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι τώρα, κυρίως σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2017,
πιστεύουµε ότι όλες οι πλευρές θα συµµετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες επίτευξης συµφωνίας σε
τεχνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης». Το γεγονός ότι οι επικεφαλής των θεσµών
επιστρέφουν στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται στις Βρυξέλλες ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια, γιατί αν µη τι
άλλο δείχνει ότι οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές είναι τέτοιες που µπορούν να γεφυρωθούν,
διαφορετικά και αυτό έχει συµβεί πολλές φορές στο παρελθόν, δεν θα γύριζαν σήµερα, αλλά θα συνέχιζαν
τις διαβουλεύσεις εξ αποστάσεως. Σύµφωνα µε κοινοτική πηγή στη βελγική πρωτεύουσα, ο στόχος των
συζητήσεων που ξεκινούν σήµερα είναι να κλείσουν τα εργασιακά, κυρίως το θέµα των συλλογικών
συµβάσεων, καθώς και το δηµοσιονοµικό κενό του 2018. Εάν συµφωνηθούν τα δύο αυτά θέµατα, τότε
ολοκληρώνεται και η αποστολή των θεσµών, οι οποίοι θα υποβάλουν έκθεση στην Οµάδα Εργασίας του
Εurogroup ανακοινώνοντας ότι υπάρχει συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο σε όλα τα θέµατα της δεύτερης
αξιολόγησης. Πάντως, το πρώτο πράγµα που θα κάνουν οι θεσµοί στην Αθήνα είναι η εξέταση των
εξαγγελιών του πρωθυπουργού για τις παροχές των 617 εκατ. ευρώ στους χαµηλοσυνταξιούχους. Θα
διαπιστώσουν εάν το παραπάνω ποσό δηµιουργεί πρόβληµα ή όχι στο πρωτογενές πλεόνασµα του 2016. Η
κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι µε την υπεραπόδοση των εσόδων έχει ένα επιπρόσθετο πλεόνασµα της τάξης
του 1 δισ. ευρώ και δίνοντας τα 617 εκατ. ευρώ κρατάει και ένα «µαξιλάρι» περίπου 400 εκατ. ευρώ. Αυτό
θα εξετάσουν οι θεσµοί, προκειµένου να το επιβεβαιώσουν και αυτοί. Είναι προφανές ότι θα επισηµανθεί
στην κυβέρνηση πως την επόµενη φορά οι θεσµοί θα πρέπει να ενηµερώνονται εκ των προτέρων και
µάλιστα λεπτοµερώς πριν από κάθε παροχή, τόσο ως προς το ύψος του ποσού όσο και για το
χρονοδιάγραµµα χορήγησής του. Για τη δεύτερη εξαγγελία του κ. Τσίπρα, που αφορά την αναστολή της
αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Βρυξέλλες συµφωνούν µε το µέτρο,
δεν πρόκειται να θέσουν θέµα, γιατί θεωρούν ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν επωµισθεί µεγάλο
βάρος του προσφυγικού και πρέπει να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης. Σχετικά µε την απόφαση του
Εurogroup για την υποχρέωση της Ελλάδας να επιτύχει µετά το 2018 και για µια µεσοπρόθεσµη περίοδο
πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ, η ίδια κοινοτική πηγή τόνιζε χθες ότι το θέµα αυτό θα συζητηθεί
µεταξύ των θεσµών και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά δεν αναµένεται να επιλυθεί σε τεχνικό επίπεδο,
θα το αναλάβει η Οµάδα Εργασίας (EWG) του Εurogroup και στη συνέχεια οι υπουργοί Οικονοµικών της
Ευρωζώνης. Στην Αθήνα οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να προσδιορίσουν τόσο την ακριβή χρονική
διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει να επιτυγχάνονται πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ, όσο και τα µέτρα που
θα ληφθούν σε περίπτωση απόκλισης. Μεταξύ των θεσµών, την πιο ευνοϊκή θέση έναντι της χώρας µας
έχει η Κοµισιόν, η οποία υποστηρίζει ότι τα µέτρα που θα ληφθούν, όταν δεν επιτυγχάνεται πρωτογενές
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ, πρέπει µεν να προσδιοριστούν τώρα, αλλά να υιοθετούνται όταν υπάρξει
απόκλιση, δηλαδή από το 2019 και µετά. Το ΔΝΤ εµµένει στην άποψη ότι από τη στιγµή που οι Ευρωπαίοι
δεν θέλουν να µειώσουν το πρωτογενές πλεόνασµα στο 1,5% του ΑΕΠ και επιµένουν στο 3,5%, τότε θα
πρέπει να αποφασίσουν τα µέτρα από τώρα. Φυσικά, η άποψη της Κοµισιόν ναι µεν ενισχύει τη
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διαπραγµατευτική θέση της κυβέρνησης, ωστόσο δεν είναι αυτή που αποφασίζει αλλά οι δανειστές. Είναι,
λοιπόν, προφανές ότι το όλο θέµα ξεφεύγει των αρµοδιοτήτων των θεσµών, αφού η επιλογή είναι πολιτική.
Αυτό σηµαίνει ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις µεταξύ του Γερµανού
υπουργού Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε και του ΔΝΤ, δηλαδή των δύο πλευρών που έχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις. ΑΜΠΕ ''The New Daily Mail'' TheNewDailyMail
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H Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν δεχόµαστε νέα µέτρα - Το ΔΝΤ δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του
Η ελληνική κυβέρνηση "δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο", διαµηνύει το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνηση, απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, ενώ κατηγορεί το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο ότι "δεν έχει το θάρρος της γνώµης του" . Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη
διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε το real.gr
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :"Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η...
Tromaktiko.net · πριν από 7 ηµέρες 10 ώρες ·
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H Αθήνα απαντά στον Πολ Τόµσεν: «Δεν δεχόµαστε νέα µέτρα... Το ΔΝΤ δεν έχει
το θάρρος της γνώµης του»!

Η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο»,
διαµηνύει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνηση, απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του
Πολ Τόµσεν, ενώ κατηγορεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Έλενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε το real.gr
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
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Σταθάκης: δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα µέτρα - [Antenna.gr]
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση "δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο" ενώ
απαντώντας στην άρθρο- παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
"δεν έχει το θάρρος της γνώµης του". Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στην διάρκεια συνέντευξης
τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως µεταδίδει ο ανταποκριτής του
ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει την λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα...
Antenna.gr ·

πριν από 1 ώρα 30 λεπτά ·

Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση "δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο" ενώ
απαντώντας στην άρθρο- παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
"δεν έχει το θάρρος της γνώµης του". Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στην διάρκεια συνέντευξης
τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως µεταδίδει ο ανταποκριτής του
ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας. Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που
θέλει την λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα...
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H Αθήνα απαντά στον Τόµσεν: Δεν δεχόµαστε νέα µέτρα – Το ΔΝΤ δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του

Η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο»,
διαµηνύει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνηση, απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του
Πολ Τόµσεν, ενώ κατηγορεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε το real.gr
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΜΣΕΝ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 3,5% ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ – ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ – ΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=372226
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Παπαδηµητρίου: Το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της γνώµης του
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν, κατηγόρησαν το ΔNT ότι «δεν έχει το θάρρος
της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και
πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα
πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν
πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές.
Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές έρχονται από την
αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει
να προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου!
Written by Palmos
Νέα Υόρκη, του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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
προιστορία 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Original Source

http://www.praktoreio-business.gr/
Publication date: 13/12/2016 10:02
Alexa ranking (Greece): 25367
http://www.praktoreio-business.gr/article/1225/Idou-deka-ependutikes-eukairies-st...

Ιδού δέκα επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Τρίτη, 13 Δεκεµβρίου, 2016

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.

Το πλήρες τηλεγράφηµα της Εύης Παπαδοσηφάκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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[Ελεύθερος Τύπος]: Τσίπρας σε επενδυτικούς φορείς της Νέα Υόρκης: Η
Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης» ήταν το βασικό µήνυµα που
εξέπεµψε το πρωί της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους 1.200 εκπροσώπους επενδυτικών
φορέων και επιχειρήσεων κατά την έναρξη των εργασιών του «18th Annual Capital Link Forum in New YorkInvest in Greece», που αποτελεί το µεγαλύτερο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στην Βόρειο
Αµερική.
Γράφει ο ανταποκριτής µας στην Νέα Υόρκη Πέτρος Κασφίκης
Μέσα από ένα βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει µια αισιόδοξη νότα για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα παρουσιάζει για πρώτη φορά τα
τελευταία χρόνια µια θετική αναπτυξιακή πορεία, η οποία στηρίζεται στην υλοποίηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσα από την δηµιουργία ενός σταθερού
επενδυτικού περιβάλλοντος.
«Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2.7%
το 2017 και 3.1% το 2018. Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
την συµφωνία του περασµένου Μαϊου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την
επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει
παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση
για εκλογές, όπως και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων
τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη
ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός
αντιδηµοφιλούς προγράµµατος διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά
κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε η κρίση το 2009. Ο Αλέξης
Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη
λιτότητα χώρα», αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη
δοκιµασία για τη συνοχή της ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των
ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών την επόµενη χρονιά,
σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου
να αποφευχθεί αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της
Γερµανίας και της Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους
δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται
ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε σε 1,6 εκατ.
συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό
προσφύγων. Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ.
Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το
δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην
αµερικανική εφηµερίδα κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να
συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για καιρό χωρίς υποχωρήσεις
από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα
«ξεκλείδωναν» νέες δόσεις χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ,
Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για
ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει την Ελλάδα στο
πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι
παγιδευµένοι ανάµεσα στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας
και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί
σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού χρέους, αλλά και την επιµονή
του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η Γερµανία
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επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης
το ΔΝΤ επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή
επίθεση στα δικαιώµατα των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί
άπιαστο από τις αρχές του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν
να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει
το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των
θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece
Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά
συνέδρια του κόσµου µε 1.300 συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως
µετέδωσε ο ΣΚΑΪ ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και
οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια
επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά ήταν προβληµατική και
όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
iefimerida.gr
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Κανένα πρόσθετο µέτρο, η απάντηση της Αθήνας στον Πόουλ Τόµσεν
Newsroom , CNN Greece
«Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο».
Αυτή είναι η απάντηση της Αθήνας στον Πόουλ Τόµσεν, ο οποίος σε άρθρο του σηµειώνει πως το ΔΝΤ
δεν απαιτεί περισσότερη λιτότητα και πως η Αθήνα επέλεξε υψηλά πλεονάσµατα.
Λίγο πριν τον νέο γύρο διαβουλεύσεων µε τους θεσµούς, το οικονοµικό επιτελείο κατηγορεί το ΔΝΤ ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η ελληνική πλευρά δεν έχει
πρόθεση να νοµοθετήσει πρόσθετα µέτρα.
Η απάντηση στο άρθρο-παρέµβαση του Πόουλ Τόµσεν ήρθε δια στόµατος του υπουργού Οικονοµίας,
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη από τη Νέα
Υόρκη, όπου βρίσκονται για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece in Forum.
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, σηµειώνοντας πως «το µόνο πρόβληµα κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν
επιµένει σε αυτό, αλλά αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι
συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σταθάκης, ερωτηθείς για τους ισχυρισµούς του Πόουλ Τόµσεν, ότι δεν
είναι το ΔΝΤ που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Αθήνα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα
πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει, απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους, που έχει ως
βάση το 2018. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο η κυβέρνηση. Άρα από
εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει
ένα πλαίσιο».
Σχολιάζοντας την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών αναφορών σε
εκλογές, ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να ετοιµάσουµε την Ελλάδα για επενδύσεις».
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Φέσσας στο Capital Link: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου

«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward - Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων
πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που
παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον
τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που
έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
Έναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κ.λπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κ.λπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)».
Σε ό,τι αφορά στους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα
πολιτικής:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά
στην είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές
αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της
φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές
επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης
µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους και τη
διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας
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Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί, καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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Πρόσκληση του Αλ. Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
To «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» άνοιξε τις πόρτες του για 18η χρονιά, χθες στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου φέρνοντας σ'
επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωµατούχων. Ως ένδειξη της υποστήριξης της αµερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο Συνέδριο
συµµετείχε ο Senior Desk Officer του αµερικανικού υπουργείου Εµπορίου κ. Ryan Barnes, για την ενίσχυση
των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών.
Ογδόντα πέντε υψηλού επιπέδου οµιλητές απευθύνονται σε 1.300 άτοµα που έχουν εγγραφεί για το
Συνέδριο στο οποίο θα διεξαχθούν 150 κατ' ιδίαν συναντήσεις.
Αναγέννηση
Ο κ. Τσίπρας υπογράµµισε ότι «όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε
υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισήµανε επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών
µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων
για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να
έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017». Κατέληξε ανανεώνοντας την πρόσκλησή του στους
επενδυτές.
Την εναρκτήρια οµιλία µε θέµα «Investing for Growth, Vision and Strategy» πραγµατοποίησε ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου. Επισήµανε την οριστική αποµάκρυνση του
ενδεχοµένου της χρεοκοπίας και του Grexit από τη χώρα µας, ενώ ανέλυσε προοπτικές ανάπτυξης για τα
επόµενα χρόνια. Αυτές συνδέονται µε τη διευθέτηση του χρέους, το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ, τις προϋποθέσεις επιστροφής στις διεθνείς αγορές, της διαχείρισης των NPL's και τις
ιδιωτικοποιήσεις.
Την εναρκτήρια οµιλία στην ενότητα µε θέµα «Investment Opportunities in Tourism & Hospitality»
πραγµατοποίησε η υπουργός Τουρισµού. Η κ. Κουντουρά επισήµανε ότι ο τουρισµός αποτελεί κυβερνητική
προτεραιότητα και για πρώτη φορά εφαρµόστηκε στην Ελλάδα από το υπουργείο Τουρισµού εθνική
τουριστική πολιτική. Οι επιδόσεις-ρεκόρ που κατέγραψε συνεχόµενα ο ελληνικός τουρισµός την τελευταία
διετία, ήταν αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών και στοχευµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της
επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
Γ. Σταθάκης
Κεντρικός οµιλητής του συνεδρίου ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης.
«Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο, είπε ο κ. Σταθάκης. Ήδη τα µακροοικονοµικά στοιχεία
υποστηρίζουν τις αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ, ενώ η εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων
παρεµβάσεων για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους και η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω βελτίωση του χρηµατοδοτικού
περιβάλλοντος και περιορισµό του πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου στην Ελλάδα. Ο ίδιος αναφέρθηκε
στον καταιγισµό των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που τείνει να παραβλέπεται. Αυτό που αποµένει να
γίνει είναι τεθεί ένα τέλος στην αµφισηµία µε την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν τις
επενδύσεις. Αυτό ήταν ανέκαθεν το πραγµατικό ρίσκο της χώρας µας», είπε ο κ. Σταθάκης.
Στο πάνελ «Moving Forward - Investing for Growth» ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά
µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του
χρέους και το µείγµα πολιτικής. Μίλησε για την ανάγκη η χώρα να γίνει ανταγωνιστική και η οικονοµία
εξωστρεφής, ώστε να δηµιουργηθούν περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται
σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές. Κατέληξε λέγοντας πως
ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά
δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί, καθώς θα είναι
καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις.
Επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ από τον όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης πρόεδρος της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ µιλώντας στο συνέδριο σηµείωσε ότι
ανέξαρτητα από την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αυτή παραµένει βαθιά δεσµευµένη µε
την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Από το 2009 έως το 2015
επενδύθηκαν από τον Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη χώρα πάνω από 800 εκατοµµύρια ευρώ, µε έµφαση στους
τοµείς που παρουσιάζουν δυναµική ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η θυγατρική ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ που δραστηριοποιείται στα αιολικά πάρκα.
Μιλώντας για την επέκταση της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» εκτός συνόρων αναφέρθηκε στην κατασκευή της Χρυσής
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Μιλώντας για την επέκταση της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» εκτός συνόρων αναφέρθηκε στην κατασκευή της Χρυσής
Γραµµής του Μετρό στην Ντόχα, µια σύµβαση ύψους 3,2 δισ. ευρώ που αναλήφθηκε µετά από διαγωνισµό.
Τέλος, ο κ. Καλλιτσάντσης µίλησε για την αβεβαιότητα που αποτελεί βασικό ζήτηµα για τους επενδυτές,
σηµειώνοντας πάντως πως αυτό προϋπήρχε της κρίσης.
<< Από αριστερά διακρίνονται V. Murray, Τζον Κάλαµος, Τζον Κατσιµατίδης, Θ. Φέσσας, Αν.
Καλλιτσάντσης, Μ. Ψαρός (φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ)
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου!
«O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά αλλά δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν
λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά
αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες;», υπογράµµισε ο Δ.
Παπαδηµητρίου.
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να
προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
Real.gr
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Σταθάκης: Αισιοδοξία για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν χθες κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο
πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Στην οµιλία του ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή

του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης.Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3%
το επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Ο υπουργός εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
• Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε "πράσινες τεχνολογίες". Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.• Τη µετάβαση στην Ενεργειακή
Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα
ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση
το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1. Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.2. Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα
συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του
’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των "έξυπνων µετρητών", όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.3.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).4. Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η
Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην
Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε
σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει
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σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει
πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.5. Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς
διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του
κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο
Κατάκολο.Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων
επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς,
αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.Αργά σήµερα το βράδυ ο Υπουργός θα
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενηµέρωσης της Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη
των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
πηγή: iatropedia.gr
Share
Πηγή:www.thestival.gr | Tο διαβάσαµε εδώ

Loading...

http://karfotiko.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2016 09:38
Alexa ranking (Greece): 12595
http://karfotiko.blogspot.gr/2016/12/wall-street-journal.html

Wall Street Journal: Σε οριακό σηµείο πλησιάζει πια η ελληνική κρίση
Ακύρωσε η Τρόικα την παρουσία της σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεμίας, η ελληνική
κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σημείο, καθώς μία
κυβέρνηση με φθίνουσα...
... πολιτική αντοχή αντιμετωπίζει τις άκαμπτες
απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η Wall Street
Journal.
Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την
ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα. Το δημοσίευμα φιλοξενούνται τα σχόλια Ελλήνων αξιωματούχων που
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδημοφιλούς προγράμματος
διάσωσης, του οποίου τα μαθηματικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δημοσιονομικούς στόχους, σε μία σημαδεμένη από την ύφεση και κουρασμένη από τη λιτότητα χώρα»,
υπογραμμίζει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δημιουργούσε μία ακόμη δοκιμασία για τη συνοχή
της ΕΕ, που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε μία σειρά σημαντικών
εκλογών την επόμενη χρονιά, σχολιάζει το δημοσίευμα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη
για νέο ελληνικό δράμα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυμία για παραχωρήσεις προκειμένου να
αποφευχθεί αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκημένος κ. Τσίπρας, που αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους ηγέτες της Γερμανίας και της
Γαλλίας τις επόμενες ημέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούμενη εβδομάδα με
δημοσιονομικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιμασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ.
Επίσης ανέστειλε την προγραμματισμένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί μεγάλο
αριθμό προσφύγων. Αξιωματούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα μελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα
συμβαδίζουν με τις μνημονιακές δεσμεύσεις της Ελλάδας», σημειώνει το δημοσίευμα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αμερικανική εφημερίδα
κομματικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχημάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέμβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις με τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά μέτρα λιτότητας. Στο μεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να
συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, δίνοντας σημαντική ώθηση στην οικονομία
της.
Ομως, οι διαπραγματεύσεις αυτόν τον μήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευμένοι ανάμεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναμικών δανειστών: της Γερμανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σημειώνοντας
την απροθυμία του Βερολίνου να δεσμευθεί σε κάτι περισσότερο από μικρές μειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιμονή του Ταμείου για περικοπές που περιλαμβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερμανία επιμείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης το ΔΝΤ
επιμένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως μη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώματα
των ήδη αποδυναμωμένων εργαζομένων.
«Χωρίς συμβιβασμό ανάμεσα στο ΔΝΤ και τη Γερμανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας με μικρή ανταμοιβή», καταλήγει το δημοσίευμα.
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσμών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο
πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που πραγματοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα μεγαλύτερα
επενδυτικά συνέδρια του κόσμου με 1.300 συμμετέχοντες.
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επενδυτικά συνέδρια του κόσμου με 1.300 συμμετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να μετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσμών, ωστόσο, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συμμετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσμών (ΕΚΤ, ESM, Κομισιόν).
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνομιλία μαζί τους αλλά ήταν προβληματική και όλα
δείχνουν ότι πρόκειται για ένα μήνυμα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων διαφορών που υπάρχουν
για το ελληνικό πρόγραμμα.
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου!
«O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά αλλά δεν έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι
χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ.
Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες;», υπογράµµισε ο Δ. Παπαδηµητρίου.
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα
είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί
να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι να πούµε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να
προσκαλέσει τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
πηγή: Real.gr
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H Πανγαία εισέρχεται σε ξενοδοχεία-φοιτητικές εστίες
Σε µια σηµαντική κίνηση στον χώρο του real estate, προχώρησε η Εθνική Πανγαία. Οπως ανακοίνωσε ο
διευθύνων σύµβουλος της επενδυτικής εταιρείας στα ακίνητα, Α. Καρυτινός, µιλώντας στο 18ο Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, η εταιρεία επεκτείνεται στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και στη
φοιτητική στέγη.
Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση δύο ακινήτων
στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν,
από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή
µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Πρόσκληση του Αλ. Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
To «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» άνοιξε τις πόρτες του για 18η χρονιά, χθες στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου φέρνοντας σ'
επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωµατούχων. Ως ένδειξη της υποστήριξης της αµερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο Συνέδριο
συµµετείχε ο Senior Desk Officer του αµερικανικού υπουργείου Εµπορίου κ. Ryan Barnes, για την ενίσχυση
των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών.
Ογδόντα πέντε υψηλού επιπέδου οµιλητές απευθύνονται σε 1.300 άτοµα που έχουν εγγραφεί για το
Συνέδριο στο οποίο θα διεξαχθούν 150 κατ' ιδίαν συναντήσεις.
Αναγέννηση
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή»,
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
Πηγή

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να
ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την
πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
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Γ. Σταθάκης: Πέντε επενδυτικές ευκαιρίες στα ενεργειακά
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος της ενέργειας στην Ελλάδα σε συνθήκες, που πλέον
ελαχιστοποιούν το ρίσκο και υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης
µιλώντας σε γεύµα του συνεδρίου Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία
του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας για επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το
3%, το επόµενο διάστηµα. Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση
στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων εντός του
2017. Έτσι, συνέχισε, σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από
τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες του ενεργειακού τοµέα µε βάση δύο καθοριστικές παραµέτρους: τη Συµφωνία
των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή και την ανάγκη για επενδύσεις σε “πράσινες τεχνολογίες” καθώς
και τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020. Η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να
προέρχεται από ΑΠΕ, ανέφερε, ενώ επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50%
µέχρι το 2020.
Πιο συγκεκριµένα αναφέρθηκε σε πέντε επενδυτικές ευκαιρίες:
1. Τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις που θα διασφαλίζουν σταθερότητα του συστήµατος
και αναβάθµιση παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ).
2. Τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρισµού νέας γενιάς -µε βάση την ψηφιακή τεχνολογία, τους “έξυπνους
µετρητές”, πεδίο όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες
δραστηριοποίησης start up επιχειρήσεων.
3. Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο (διασυνδέσεις νησιών, µεγαλύτερη αξιοποίηση ΑΠΕ, σύγχρονα συστήµατα
ενεργειακής διαχείρισης).
4. Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Το γεωγραφικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας αναδεικνύεται
µέσα από σηµαντικά έργα για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5. Εξόρυξη πετρελαίου (διεθνείς διαγωνισµοί για κοιτάσµατα σε Δ. Ελλάδα – νότια της Κρήτης, το
κοίτασµα στον Πρίνο, σχεδιασµός νέας εξόρυξης στο Κατάκολο.
Ο υπουργός κατέληξε ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις
πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που
προηγήθηκε.
Σχόλια
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[Ηµερησία]: Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital
Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη,
ο πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward – Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και
καλύτερες προοπτικές.
Έναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Αθήνα προς Τόµσεν: Tο µόνο πρόβληµα που έχει το ΔΝΤ είναι πως δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις, σύµφωνα µε τον ανταποκριτή της Real στις ΗΠΑ, έγιναν στη διάρκεια
συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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
προιστορία 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Πηγή: Real.gr
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Τσίπρας σε επενδυτικούς φορείς της Νέα Υόρκης: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται,
επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης» ήταν το βασικό µήνυµα που
εξέπεµψε το πρωί της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους 1.200 εκπροσώπους επενδυτικών
φορέων και επιχειρήσεων κατά την έναρξη των εργασιών του «18th Annual Capital Link Forum in New YorkInvest in Greece», που αποτελεί το µεγαλύτερο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στην Βόρειο
Αµερική.
Γράφει ο ανταποκριτής µας στην Νέα Υόρκη Πέτρος Κασφίκης
Μέσα από ένα βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει µια αισιόδοξη νότα για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα παρουσιάζει για πρώτη φορά τα
τελευταία χρόνια µια θετική αναπτυξιακή πορεία, η οποία στηρίζεται στην υλοποίηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσα από την δηµιουργία ενός σταθερού
επενδυτικού περιβάλλοντος.
«Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2.7%
το 2017 και 3.1% το 2018. Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
την συµφωνία του περασµένου Μαϊου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας ανανέωσε την πρόσκληση του στους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων
λέγοντας «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτή την επιλογή».
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Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο
πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward - Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
Διαβάστε περισσότερα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΜΣΕΝ: ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ το θάρρος της γνώµης σου [enikos]
του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους δανειστές, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στοάρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Πηγή: http://www.enikos.gr/economy/424876,A8hna-pros-Tomsen-Den-exeis-to-8arros-ths-gnwmhs-soy.html
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Αθήνα προς Τόµσεν: Tο µόνο πρόβληµα που έχει το ΔΝΤ είναι πως δεν έχει το
θάρρος της γνώµης του
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις, σύµφωνα µε τον ανταποκριτή της Real στις ΗΠΑ, έγιναν στη διάρκεια
συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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
προιστορία 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Πηγή: Real.gr
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ...
ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής
της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο
Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο
του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται
σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις
προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για
συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα
µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την
προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην
προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για
να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί",
όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της
δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν
ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε
αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την
εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη
συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του
2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας,
για να υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου!

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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
προιστορία 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Πηγη: REAL.GR
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[Κέρδος]: Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές στο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η
Ελλάδα ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Αυτό είπε -µεταξύ άλλων- ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο
«Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός θέλησε να επισηµάνει την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία, ενώ παράλληλα ανανέωσε την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε
παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα».
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί µέσα στο
2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον», εξήγησε.
Ο κ. Τσίπρας είπε επίσης: Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του
χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει
πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Φέσσας: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο
πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward - Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και
καλύτερες προοπτικές.
Έναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)».
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την
είσπραξη εσόδων, και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθε, καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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Φέσσας: Να Ξεπεράσουµε τους Στόχους του Μνηµονίου για τις Διαρθρωτικές
Αλλαγές
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική
οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, παραβρέθηκε ο πρόεδρος του
ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing
for Growth».
Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήµανε τα
εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
- Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
- Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
- Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
- Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου
του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους δανειστές, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στοάρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
Πηγή: real.gr
Διαβάστε επίσης:
Βόµβες από ΔΝΤ και Τόµσεν: Θέλουµε ΚΑΙ µείωση αφορολόγητου-συντάξεων ΚΑΙ µικρά πλεονάσµατα
Με πρόσθετα µέτρα 4,55 δισ. ευρώ ξεκινά ο τρίτος γύρος της διαπραγµάτευσης
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Αθηνα προς Τοµσεν: Δεν εχεις το θαρρος της γνωµης σου

του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους δανειστές, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στοάρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι «δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

http://www.real.gr/default.aspx?page=home
Publication date: 13/12/2016 08:34

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=561416&catID=2

Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου!
Νέα Υόρκη, του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι
θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, που είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε:
«Προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το ΔΝΤ έχουν πει πάρα
πολλά. Το µόνο πρόβληµα που έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν έχει το θάρρος της
γνώµης του.
Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ ΄αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε
γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι γενναιόδωρες».
Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ. Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι «τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της το οποίο πληροί όλες τις ικανότητες
που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική είτε σε άλλους τοµείς.
Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά εµπόδια τα οποία
προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση έχει ως
προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων».
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
προιστορία 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
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Τσίπρας σε συνέδριο στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο
Αλέξης Τσίπρας
σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο
συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει
την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και
ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και
επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει
περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να
πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα",
για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως
σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε
ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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[Real]: Αθήνα προς Τόµσεν: Δεν έχεις το θάρρος της γνώµης σου!
Νέα Υόρκη, του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς, κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο», ενώ
απαντώντας στο άρθρο-παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του» .
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις υπουργοί
(ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Υόρκη.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε :«Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε.
Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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13/12/2016 Δηµιουργείται το Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds). Θα
συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων
ελληνικών ΜµΕ. Στόχος η µόχλευση 1 δισ. ευρώ

Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο 18ο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη
Νέα Υόρκη, όπου ήταν κεντρικός οµιλητής στην συνεδρίαση µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Σταθάκης: Πέντε Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Ενεργειακό Τοµέα
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν χθες
κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η
χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Οι ευκαιρίες στον ενεργειακό τοµέα
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός τοµέας, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία του Παρισιού για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1) Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2) Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3) Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4) Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5) Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
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Αργά χθες το βράδυ ο κ. Σταθάκης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της Οµογένειας
και σήµερα θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
(QE), διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Πηγή: protothema.gr
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
(QE), διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Πηγή: protothema.gr
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Διατηρείται η δυσπιστία των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα
Της Ελευθερίας Κούρταλη H Ελλάδα παραµένει ρίσκο για τους Αµερικάνους επενδυτές: ορισµένοι είναι
διατεθειµένοι να το αναλάβουν προσβλέποντας στα µεγάλα οφέλη από το "γύρισµα" της οικονοµίας, άλλοι
τηρούν στάση αναµονής µέχρι να ξεκαθαρίσει το κλίµα γύρω από τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της
ελληνικής κυβέρνησης και των Θεσµών, αλλά και να εξαλειφθεί ο πολιτικός κίνδυνος. Αυτό ήταν το
µήνυµα από τα funds και τις µεγάλες τράπεζες που βρέθηκαν στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης στα
πλαίσια του 18ου Ετήσιου Invest in Greece forum, που διοργάνωσε η Capital Link. Αν και το κλίµα ήταν θετικό
και η συµµετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, γεγονός που υποδηλώνει το αυξηµένο ενδιαφέρον
των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα δεδοµένου ότι και η κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια στην
προώθηση των µεταρρυθµίσεων, ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες του Capital.gr, η επιφυλακτικότητα και
η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των funds...
Capital.sigmalive.com ·

πριν από 3 ηµέρες 14 ώρες ·
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«Επίθεση φιλίας» στην Ν. Υόρκη για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην
Ελλάδα
Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα µπορεί να γίνει αποδέκτης σηµαντικών επενδύσεων από την απέναντι όχθη
του Ατλαντικού, αρκεί να υλοποιηθούν σηµαντικά δείγµατα γραφής και να προχωρήσουν οι µεγάλες
µεταρρυθµίσεις και να αποκατασταθεί το κλίµα επενδυτικής εµπιστοσύνης, έλαβαν τα κυβερνητικά
στελέχη και οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων που µετείχαν στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε χθες στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης συµµετείχαν µεγάλοι
επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσµών, αλλά και τέσσερις υπουργοί της
κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής του Αλ. Χαρίτσης, ο αναπλ.
υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά. Από την πλευρά των θεσµών, ωστόσο, υπήρξαν ακυρώσεις την τελευταία στιγµή,
καθώς τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου, όσο και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν)
δεν παρέστησαν µε το αιτιολογικό ότι αρχίζουν ξανά οι διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.

Από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων το παρόν έδωσαν ο Αντώνης Κεραστάρης CEO της Intralot, ο
Γιώργος Λινάτσας επικεφαλής της Axia, ο Αντρέας Σιαµίσης CFO των ΕΛΠΕ, ο Θόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος
του ΣΕΒ και της Quest Holdings, ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης πρόεδρος της Ελλάκτωρ, ο Οδυσσέας
Αθανασίου, CEO της Lamda Development, ο Γιώργος Χρυσικός, CEO της Grivalia, ο Αριστοτέλης Καρυτινός,
CEO της Παβγαία ΑΕΕΑΠ, o Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος και CEO της ΤΕΜΕΣ, o Ευτύχης
Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος της Aegean και ο Χρήστος Μεγάλου, CEO της Tite Capital Limited, µεταξύ άλλων.
Από πλευράς fund και αµερικανών επενδυτών, το παρόν έδωσαν τα Apollo Management International,
BlackRock, Calamos Investments, KPS Capital Partners, Metropoulos & Company, Oaktree, Red Apple Group, The
Libra Group (TBC), WL Ross & Co. και York Capital και επτά µεγάλες διεθνείς τράπεζες - Citigroup, Bank of
America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS.
Το συνέδριο παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον µε πάνω από 1.300 εγγραφές συµµετοχής, ενώ
πραγµατοποιήθηκαν 150 κατ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) για τις εισηγµένες και µη εταιρείες.
Επίσης έγιναν ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις για τους Υπουργούς µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για
την Ελλάδα. Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν το δείπνο που πραγµατοποιήθηκε µε οµιλητή τον Wilbur Ross, νέο
Υπουργό Εµπορίου της Αµερικής, στον οποίο απονεµήθηκε το “2016 Hellenic Capital Link Leadership Award”, για
τη συµβολή του στην προβολή της Ελλάδος.
Όπως αναφέρουν παράγοντες που µετείχαν στο συνέδριο, το κλίµα ήταν περισσότερο θετικό συγκριτικά µε
την περυσινή εκδήλωση, δεδοµένου ότι η κυβέρνηση έχει επιδείξει συνέπεια στην προώθηση των
µεταρρυθµίσεων. Από την άλλη πλευρά, «αγκάθι» συνεχίζει να αποτελεί η δηµιουργία ενός φιλοκού προς
τις επενδύσεις περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή, άλλωστε ήταν και ο χαιρετισµός που απεύθυνε
ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάλεσε τους επενδυτές να τοποθετηθούν στην Ελλάδα, καθώς
«όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017
και 3,1% το 2018».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων» και ζήτησε να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ότι
αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία. Παράλληλα, προειδοποίησε πως
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ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά
δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι
καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις.
Οι ξένοι επενδυτές, τέλος, αν και σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά την προώθηση κάποιων ιδιωτικοποιήσεων,
τόνισαν πως αυτό που αναζητούν είναι ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις και το επιχειρείν καθώς
επίσης και µία οριστική λύση για το θέµα του χρέους, κάτι που θα «ξεκλειδώσει» και οριστικά την όποια
επιφυλακτικότητα προς την Ελλάδα.
.
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Σε ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες επενδύει η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ»
στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων
Σύµβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in
Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.

Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς».
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Προκλητικός ο Παπαδηµητρίου: Το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο
Ο
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από το βήµα του 18ου ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum»
στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο ενώ αναφέρθηκε στις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο
τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε
τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται στην
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη.
Είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο
κ. Παπαδηµητρίου.
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Τσίπρας: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται”
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Τσίπρας: “Η Ελλάδα ξαναγεννιέται”
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη
φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε
την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". «Γιατί», όπως σηµείωσε,
«µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς
τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε
τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές στο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται, επωφεληθείτε
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».

Αυτό είπε -µεταξύ άλλων- ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο
«Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να επισηµάνει την αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία, ενώ παράλληλα ανανέωσε την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε
παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα».

«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα. Γιατί µέσα στο 2016, η
οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον», εξήγησε.

Ο κ. Τσίπρας είπε επίσης: Σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους
σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017.

«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», ανέφερε για να καταλήξει: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από
αυτήν την επιλογή.

«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη

Ωστόσο, από το ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό συνέδριο προκάλεσε αίσθηση η ακύρωση της παρουσίας των
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εκπροσώπων των θεσµών σε αυτό. Το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece
Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε
1.300 συµµετέχοντες.

Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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«Σνοµπάρισαν» οι «θεσµοί» επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Ν. Υόρκη
Νέα Υόρκη.-Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
κορυφαίο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδηµητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ενδεικτικό της
σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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Η Υπουργός Τουρισµού «άνοιξε» το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία “Annual Capital Link Invest in Greece Forum”
άνοιξε τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη
συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου
και φέρνοντας σε επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.
Το Συνέδριο έχει γίνει θεσµός, διοργ

ανώνεται 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.
Πρόσκληση στο αµερικανικό και διεθνές επιχειρηµατικό κοινό να επενδύσει στον δυναµικά αναπτυσσόµενο
ελληνικό τουριστικό τοµέα απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά από το βήµα του
Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη.
Η Υπουργός, στην οµιλία της τη Δευτέρα στην ειδική ενότητα µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον
Τουρισµό και τη Φιλοξενία» αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία που κατέγραψε ο ελληνικός τουρισµός την
διετία 2015-2016 και στις θετικές προοπτικές για το 2017. Τόνισε ότι σε εφαρµογή της εθνικής τουριστικής
πολιτικής και µέσα από την στενότερη συνεργασία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, έχουν δηµιουργηθεί
οι συνθήκες για την αύξηση των τουριστικών µεγεθών και για την προσέλκυση νέων τουριστικών
επενδύσεων.
Αναφέρθηκε στο ευνοϊκό και φιλικό πλαίσιο που αντανακλά την ισχυρή βούληση της κυβέρνησης να
στηρίξει τις επενδύσεις και στη σειρά των νοµοθετικών ρυθµίσεων και παρεµβάσεων του Υπουργείου
Τουρισµού την τελευταία διετία για την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων, την απλούστευση των
διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση νέων επεν

δυτικών σχεδίων.
Ακολούθησαν συναντήσεις της Υπουργού µε Ελληνοαµερικανούς επενδυτές, όπου ο Γενικός Γραµµατέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες και
ευκαιρίες στο ελληνικό τουριστικό περιβάλλον και ειδικότερα στο θεµατικό τουρισµό.
Η Υπουργός πραγµατοποίησε συναντήσεις µε εκπροσώπους των tour operators για την ενίσχυση των
τουριστικών πακέτων το 2017 και των απευθείας δροµολογίων από ΗΠΑ προς Ελλάδα, σε συνέχεια της
αύξησης των πτήσεων του 2016 για τη θερινή περίοδο και µε στόχο την διεκδίκηση πτήσεων καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.

http://www.tour-market.gr/
Publication date: 13/12/2016 07:34
Alexa ranking (Greece): 32134
http://www.tour-market.gr/h-ypoyrgos-tourismoy-anoikse-to-18o-ethsio-capital-link...

Είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε παράγοντες της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας για την προσέλκυση νέων
κινηµατογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών και διακοπών σε ελληνικούς
προορισµούς.
Η κα Κουντουρά παραχώρησε

συνέντευξη τύπου σε ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας Υόρκης από κοινού µε τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας κ. Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κ. Γιώργο
Πιτσιλή και τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα.
Επίσης, παρέστη στο επίσηµο δείπνο του Capital Link, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον νέο από τον Ιανουάριο
Υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ, κ. Wilbur Ross.
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Η πρόβλεψη του Σταθάκη για την επανένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική
χαλάρωση
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης

"Η

Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum", που πραγματοποιείται σήμερα στη Ν. Υόρκη.

Με την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός επισημαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονομία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συμμετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας και επενδύσεων στη χώρα μας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας στους συμμετέχοντες
του Φόρουμ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια μας να ανατάξουμε την ελληνική
οικονομία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είμαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλμησαν
δεν το μετανιώνουν σήμερα". "Γιατί", όπως σημείωσε, "μέσα στο 2016, η οικονομία μας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναμική, υπεραπέδωσε ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους και εφάρμοσε
μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισημαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών μας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου αποφάσισε την εφαρμογή των
βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία του
περασμένου Μαΐου και αναμένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Επομένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση μου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραμμίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε μέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
Τη συνταγματική κατοχύρωση της νησιωτικότητας θα εξαγγείλει ο Αλ. Τσίπρας, από τη
Νίσυρο
Στην αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του βορείου και του ανατολικού Αιγαίου θα αναφερθεί
εκτενέστερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την αυριανή επίσκεψή του στη Νίσυρο, σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές.
Ακόμα, ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει την ενσωμάτωση της ρήτρας νησιωτικότητας στο Σύνταγμα,
ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως σημειώνεται, η ρήτρα νησιωτικότητας αποτελεί πάγιο
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ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως σημειώνεται, η ρήτρα νησιωτικότητας αποτελεί πάγιο
αίτημα των νησιωτών και θα αφορά στην συνταγματική κατοχύρωση της νησιωτικότητας της Ελλάδος,
από την οποία απορρέουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κράτους προς τους κατοίκους των νησιών.
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα παραθέσει τη δέσμη μέτρων που η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει για τους
κατοίκους των νησιών.
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Σταθάκης: δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα µέτρα
"Οµοβροντία" Υπουργών κατά Τόµσεν. Ο Τόµσεν δεν έχει το θάρρος της γνώµης του δήλωσε ο
Παπαδηµητρίου και συµπλήρωσε, γιατί να τον πάρω στα σοβαρά;
"Οµοβροντία" Υπουργών κατά Τόµσεν. Ο Τόµσεν δεν έχει το θάρρος της γνώµης του δήλωσε ο
Παπαδηµητρίου και συµπλήρωσε, γιατί να τον πάρω στα σοβαρά;
Εν όψει του νέου γύρου των συνοµιλιών µε τους θεσµούς κορυφαία µέλη του οικονοµικού επιτελείου
διεµήνυσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο» ενώ
απαντώντας στην άρθρο- παρέµβαση του Πολ Τόµσεν κατηγόρησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
«δεν έχει το θάρρος της γνώµης του».
Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στην διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τέσσερις
υπουργοί (ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η υπουργός Τουρισµού
Ελενα Κουντουρά) στο περιθώριο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece in Forum που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως µεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης
Τσίτσας.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει την λιτότητα
και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει
να νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε, “οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα
πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να
νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέου κύκλου των
συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο”.
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα του Πολ Τόµσεν ότι ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακό εµπόδιο, γιατί δεν
αντιµετωπίζει δύο βασικά προβλήµατα, πού είναι οι φοροαπαλλαγές και οι γενναιόδωρες συντάξεις, ο κ.
Παπαδηµητρίου τόνισε, “προφανώς και δεν συµφωνούµε σε αυτά που λέει ο κ. Τόµσεν. O κ. Τόµσεν και το
ΔΝΤ έχουν πει πάρα πολλά. Το µόνο πρόβληµα πού έχουν κατά την δική µου άποψη είναι ότι το ΔΝΤ δεν
έχει το θάρρος της γνώµης του. Όταν λέει ότι χρειαζόµαστε 1,5% πλεόνασµα κι όχι 3,5% % δεν επιµένει σ
αυτό. Αλλάζει γνώµη. Οπότε γιατί να πάρω σοβαρά αυτό που λέει ο κ. Τόµσεν ότι οι συντάξεις είναι
γενναιόδωρες”.

Οι δύο υπουργοί ρωτήθηκαν και για την αβεβαιότητα που προκαλείται στους επενδυτές λόγω των συχνών
αναφορών σε εκλογές. Ο κ.Παπαδηµητρίου απαντώντας υποστήριξε ότι “τα µηνύµατα για εκλογές
έρχονται από την αντιπολίτευση”.
Αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε είναι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις. Θέλει να προσκαλέσει
τους επενδυτές γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η µεγαλύτερη ευκαιρία είναι το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό της το οποίο πληρεί όλες τις ικανότητες που θέλει ένας επενδυτής, είτε είναι στην πληροφορική
είτε σε άλλους τοµείς. Οι ευκαιρίες είναι τώρα και νοµίζω το περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπάρχουν µερικά
εµπόδια τα οποία προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε. Το κλίµα στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση
έχει ως προτεραιότητα την προσέλκυση των επενδύσεων”.
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 18 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.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο 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.
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η
Wall Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ...
σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις
της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
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συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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Αισιοδοξία Παπαδηµητρίου, Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΚΤ θα είναι σύντοµα σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων εντός του 2017, σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
ΣταθάκηςΠαπαδηµητρίουποσοτική χαλάρωσηHas video: Exclude from popular: 0
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[Πρώτο Θέµα]: Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
(QE), διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
13.12.16

«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν
έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και
τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την
πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής
οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από
την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να
πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει:
"Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί",
όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή
της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε
µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά
της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι
η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018".
Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση των προσπαθειών µας, το πρόσφατο
Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων
για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης
Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
www.ethnos.gr
Σχόλια
Προσθήκη νέουΑναζήτηση
Μόνο εξουσιοδοτηµένοι χρήστες µπορούν να γράψουν σχόλια!
Powered by !hellenicvoiceny
Αυτό το κείµενο εκτυπώθηκε από το hellenicvoiceny.com, στη διεύθυνση
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο ... αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link Invest in Greece Forum", στη Νέα Υόρκη. Ο κ.
Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: "Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική",
επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση
της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο
προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140...
Pak-elta.gr · πριν από 5 ηµέρες 15 ώρες ·
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Νέες διαπραγµατεύσεις µε τους Θεσµούς – Την Τρίτη τα σπουδαία για την
αξιολόγηση
Αντίστροφα µετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του νέου – κρισιµότατου – γύρου συναντήσεων του
οικονοµικού επιτελείου µε τους επικεφαλής των Θεσµών, µε την Αθήνα να προσδοκά την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης το συντοµότερο, ει δυνατόν πριν την έλευση του 2017.
Ωστόσο, η µάχη που καλείται να δώσει η κυβέρνηση προµηνύεται εξαιρετικά σκληρή, καθώς οι
αλλεπάλληλες αυστηρές αξιώσεις που θέτει η πλευρά των δανειστών καθιστούν… mission impossible το
κλείσιµο της αξιολόγησης εντός του τρέχοντος έτους.
Όπως αναφέρουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου, οι επικεφαλής των Θεσµών έχουν ήδη φτάσει στην
Αθήνα και την Τρίτη αρχίζει το νέο «σκληρό παζάρι». Το ακριβές χρονοδιάγραµµα των συναντήσεων
αναµένεται να καθοριστεί τις επόµενες ώρες προκειµένου να ξεκινήσει ο νέος γύρος των επαφών.
Την αισιοδοξία του πως η κυβέρνηση θα καταλήξει σε συµφωνία µε τους Θεσµούς σε επίπεδο τεχνικών
κλιµακίων πριν από τα Χριστούγεννα εξέφρασε από το βήµα του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Πάντως, oύτε βήµα πίσω από τις θέσεις του ΔΝΤ για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων και το
ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα δεν αναµένεται να κάνει η Delia Velculescu. Σύµφωνα µε
πληροφορίες η Ρουµάνα επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα κατέρχεται στη διαπραγµάτευση µε τη θέση
πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% είναι υπεραισιόδοξος και το ΔΝΤ θα µπει στο ελληνικό
πρόγραµµα µόνον εάν υπάρξει βιώσιµο χρέος µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις.
Το ΔΝΤ δεν κρύβει πως υπάρχουν παράγοντες ανησυχίας για το ελληνικό πρόγραµµα και σε αυτούς
συµπεριλαµβάνει τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων και τις αδύναµες
δηµοσιονοµικές επιδόσεις.
Σε διαφορετικό ύφος ήταν ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Gabriele Giudice ο οποίος µιλώντας στο 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης εµφανίστηκε πιο αισιόδοξος και τόνισε πως αν
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί µε την ελληνική κυβέρνηση τότε είναι πιθανό στα
µέσα Ιανουαρίου µαζί µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος να βρίσκεται και το ΔΝΤ στο πρόγραµµα.
«Εφόσον εφαρµοστούν, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους µπορούν να
οδηγήσουν σε ελάφρυνσή του κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060», δήλωσε το µέλος του ESM Rolf
Strauch από το βήµα του συνεδρίου του της Capital Link.
Ο Strauch δήλωσε ότι κεντρικός άξονας των βραχυπρόθεσµων µέτρων αφορά το «κλείδωµα» των
επιτοκίων, µέσω της ανταλλαγής οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου µε οµόλογα σταθερού επιτοκίου,
εξέλιξη η οποία – σύµφωνα µε τον ESM – θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανές, µελλοντικές αυξήσεις
των επιτοκίων.
Είπε επίσης ότι πρόκειται για τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη επιµηκύνει από 28 σε 32,5 έτη την αποπληρωµή
οµολόγων µέρους του χρέους. Η δεύτερη παρέµβαση µετατρέπει οµόλογα 42 δισ. ευρώ µε κυµαινόµενα
επιτόκια σε σταθερά, ενώ ο ESM θα συµφωνήσει µε την Ελλάδα σε ανταλλαγές οµολόγων που διατέθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει την κατάργηση προστίµων επί
των επιτοκίων που αφορούσαν το δεύτερο πρόγραµµα.
Με επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού για το 2018 και την επίτευξη
συµφωνίας στα εργασιακά επιστρέφουν οι επικεφαλής του κουαρτέτου στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων, αναφέρει την ίδια ώρα καλά πληροφορηµένη κοινοτική πηγή. Η ίδια πηγή πρόσθεσε
πως, όπως είναι λογικό, οι Θεσµοί θα θέσουν στο τραπέζι το ζήτηµα των εξαγγελιών του Έλληνα
πρωθυπουργού την περασµένη εβδοµάδα, ωστόσο, όπως άφησε να εννοηθεί, θα µπει στο πλαίσιο των
γενικότερων διαπραγµατεύσεων και δεν αναµένεται να αναδειχθεί σε µείζον ζήτηµα.
Στόχος της αποστολής είναι η επίτευξη µιας συµφωνίας σε επίπεδο προσωπικού (staff level agreement) για
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία, σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο αξιωµατούχο, δεν θα
περιλαµβάνει το ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει κινητοποιηθεί προκειµένου να αποσυνδεθεί το ζήτηµα της
αξιολόγησης από την αδιέξοδη µέχρι στιγµής συζήτηση για το πόσα χρόνια θα πρέπει η Ελλάδα να
διατηρήσει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα, κάτι που ούτως ή άλλως δεν
περιλαµβάνεται στα προαπαιτούµενα της τρέχουσας αξιολόγησης. Αυτός όµως ο στόχος, µέχρι σήµερα
«σκόνταφτε» στην αδιαλλαξία του ΔΝΤ, ωστόσο, το γεγονός ότι το ΔΝΤ θα συµµετάσχει στην αποστολή,
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έχει δηµιουργήσει θετικές προσδοκίες στις Βρυξέλλες. «Μένει να φανεί αν έρχεται µε εποικοδοµητική
διάθεση», λέει χαρακτηριστικά κοινοτική πηγή, ενώ αξιωµατούχος µε καλή γνώση των διαπραγµατεύσεων
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «είναι σίγουρα καλό σηµάδι». Ο ίδιος σηµείωσε πως ακόµα και αν δεν κλείσουν
όλα τα σηµεία της συµφωνίας µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, αναµένεται να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος,
καθώς οι αποστάσεις ακόµα και στο ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων έχουν µειωθεί. Επιπλέον,
πρόσθεσε η ίδια πηγή, στόχος είναι µέσα στην εβδοµάδα να επιτευχθεί µεγαλύτερη «σαφήνεια» για το
χρονοδιάγραµµα της νοµοθέτησης και των τελευταίων προαπαιτούµενων και αυτό θα είναι αρκετό, έτσι
ώστε ακόµη κι αν δεν υπάρξει συµφωνία, να µην χρειαστεί µετά τις γιορτές να επιστρέψουν οι θεσµοί εκ
νέου στην Αθήνα, για να ολοκληρώσουν την έκθεση συµµόρφωσης.
Σε ό,τι αφορά την εκταµίευση που θα συνδεθεί µε το κλείσιµο της αξιολόγησης, πληροφορίες του ΑΠΕΜΠΕ, θέλουν το Eurogroup να έχει ήδη συζητήσει για περίπου 5 δισ., ωστόσο, πηγές από τους θεσµούς
υπογράµµιζαν, πως αυτό θα αποφασιστεί από τους υπουργούς µόνο όταν κλείσει η συµφωνία για το τι θα
εφαρµόσει η Ελλάδα και πότε, στη βάση των δανειακών υποχρεώσεών της.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως όλα αυτά εξαρτώνται από την «βούληση» των υπουργών Οικονοµικών της
Ευρωζώνης, παρόλο που οι θεσµοί θα προχωρήσουν σε σχετική σύσταση ως είθισται µετά το τέλος της
αξιολόγησης.
Η Ελλάδα θέλει να βάλει ένα τέλος στο αδιέξοδο µε τους δανειστές, µέσω ενός «έντιµου συµβιβασµού»,
υποστήριξε, από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενόψει του νέου γύρου
διαπραγµατεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Με δηλώσεις του στο Reuters ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι αναµένει µία συµφωνία, η οποία θα
συνεπάγεται την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έως την άνοιξη του 2017, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βγει δοκιµαστικά στις αγορές εντός του
ίδιου έτους.
«Η ελληνική έκφραση είναι να “βάλουµε νερό στο κρασί µας”. Δεν είναι έκφραση που µου αρέσει γιατί δεν
θα ήθελα το κρασί µου νερωµένο, αλλά ξέρετε τι εννοώ, να φτάσουµε σε έναν έντιµο συµβιβασµό»,
δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συµφωνίας, εκτίµησε ο ίδιος, µπορούν να απειλήσουν την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και µπορεί να δώσει επιπλέον βάση στην άποψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται
σε αναντιστοιχία µε τους πολίτες της.
«Δεν µπορώ να δω τη λογική του να επιστρέψουµε πίσω στην αβεβαιότητα και την καθυστέρηση», τόνισε ο
κ. Τσακαλώτος.
Source:: KoolNews-Politiki
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Παπαδηµητρίου: Ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα
Την αισιοδοξία του ότι το 2016 θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, στη διάρκεια της οµιλίας του στο στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κρύβει σηµαντικές ευκαιρίες για
επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών οµιλητών του συνεδρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς
που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα τους τοµείς του τουρισµού, της αγοράς ακινήτων, του αγροδιατροφικού τοµέα, της
πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των επιστήµων υγείας και της φαρµακευτικής, καθώς και στον
ιατρικό τουρισµό, τα logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ανέφερε ότι ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2%
για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι
αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρόνια στις
επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Πρόσθεσε µάλιστα ότι οι δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, και πως από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Αναφορικά µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, ο υπουργός Οικονοµίας είπε ότι συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Παρουσίασε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας λέγοντας ότι βρίσκεται στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια
σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Source:: KoolNews-Economy

Άλλα Σχετικά Άρθρα

http://news4.gr/
Publication date: 13/12/2016 04:28
Alexa ranking (Greece): 15102
http://news4.gr/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%...

Κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές: Να γίνετε µέρος της αναγέννησης της
Ελλάδας
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα Δευτέρα
στη Νέα Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε τη
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα όλοι οι επίσηµοι Θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
Source:: KoolNews-Politiki
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum

Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι
παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες
της Ευρωζώνης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
(QE), διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες. Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει
τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να
ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην
κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται
για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές
τράπεζες. Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και
την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα,
εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε
επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την
εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο
ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο καθοριστικές παραµέτρους: - Τη Συµφωνία των Παρισίων
για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες
τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου. - Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη
των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της
ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να
περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020. Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του
οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης
έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες: - Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και
στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ. Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων. - Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο.
Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η σύνδεση των Κυκλάδων µε την
ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται
µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής
διαχείρισης (EMS). - Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός
κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο,
που διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το
παραπάνω γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό
ενδιαφέρον. - Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση
κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο
εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο. Ο υπουργός
ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η Ελλάδα
σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω της τη
χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε. Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου
σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο
της Ν. Υόρκης.
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την
απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν
και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το
πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το
δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
Source:: Euro2day
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Γ. Σταθάκης: Άµεσα η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο
πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερα Εδώ!
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.

http://news4.gr/
Publication date: 13/12/2016 03:30
Alexa ranking (Greece): 15102
http://news4.gr/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%ac%ce%ba%ce%b7%...

Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Source:: Zougla-Politic
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
«Ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο» Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα
συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum»,...
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[Ζούγκλα]: Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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[Capital]: Διατηρείται η δυσπιστία των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα
Της Ελευθερίας Κούρταλη
H Ελλάδα παραµένει ρίσκο για τους Αµερικάνους επενδυτές: ορισµένοι είναι διατεθειµένοι να το
αναλάβουν προσβλέποντας στα µεγάλα οφέλη από το “γύρισµα” της οικονοµίας, άλλοι τηρούν στάση
αναµονής µέχρι να ξεκαθαρίσει το κλίµα γύρω από τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των Θεσµών, αλλά και να εξαλειφθεί ο πολιτικός κίνδυνος.
Αυτό ήταν το µήνυµα από τα funds και τις µεγάλες τράπεζες που βρέθηκαν στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Invest in Greece forum, που διοργάνωσε η Capital Link.
Αν και το κλίµα ήταν θετικό και η συµµετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, γεγονός που
υποδηλώνει το αυξηµένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα δεδοµένου ότι και η
κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων, ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες
του Capital.gr, η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των
funds µε τους Έλληνες επιχειρηµατίες, αξιωµατούχους και τραπεζίτες, κυρίως λόγω του ακόµα ανοικτού
θέµατος της δεύτερης αξιολόγησης, µε τις µνήµες από την πρώτη αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από
ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
“Περιµέναµε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση φέτος”, τόνισαν οι ξένοι επενδυτές στις συζητήσεις τους µε
τις ελληνικές τράπεζες, υποδηλώνοντας τα εµπόδια που δηµιουργούν οι καθυστερήσεις στις
διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Διάφορα
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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[TheTOC]: Πρέπει να ξεπεράσουµε τους στόχους στις διαρθρωτικές αλλαγές”
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward – Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και
καλύτερες προοπτικές.
Έναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα,
µεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία
υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: THE TOC
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
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που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
Περισσότερα Εδω
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
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της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Γ. Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα.
Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
– Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
– Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
– Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
– Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
– Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
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οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Λεονταρισµοί στο εσωτερικό για να κρύψει την υποταγή του "έντιµου
συµβιβασµού"
Του Γιάννη Σιδέρη Δεν ξέρω αν το έχουν... πάρει πρέφα οι φίλοι αναγνώστες. αλλά "Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται" (!). Αυτό είπε απολύτως σοβαρά ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, στο 18ο
ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum. Κάλεσε δε τους επενδυτές να γίνουν µέρος αυτής της
"αναγέννησης" - εµείς οι πολίτες... είµαστε ούτως ή άλλως µέρη της, ζούµε την Αναγέννηση της χώρας - εν
µέσω απόγνωσης... Σήµερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Νίσυρο από όπου θα ξεδιπλώσει το "πρόγραµµα
νησιωτικής πολιτικής", την αναστολή δηλαδή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και
Ανατολικού Αιγαίου, την πρόθεση της κυβέρνησης να εντάξει στο σύνταγµα πρόνοια για τη
"νησιωτικότητα της χώρας" και τις υποχρεώσεις του κράτους, ενώ θα ανακοινώσει σειρά πρωτοβουλιών
µε επίκεντρο τα νησιά. Βολική µετάβαση, καθώς υπήρχε πρόσκληση από τον δήµαρχο του νησιού, η οποί
τον απαλλάσσει από τη βάσανο της παρουσίας του σε κάποιο µεγαλύτερο νησί, στη Χίο ας πούµε...
Liberal.gr ·

πριν από 30 λεπτά ·
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[Πρώτο Θέµα]: Πρόεδρος ΣΕΒ: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου
«Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της
φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις», τόνισε ο Θεόδωρος Φέσσας
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward – Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και
καλύτερες προοπτικές.
Έναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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[Κέρδος]: «Πόρτα» των θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Ν.
Υόρκη
Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε κορυφαίο
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδηµητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ενδεικτικό της
σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται - Έρχονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης...Κι
Ύστερα...Ύστερα... Ήρθαν οι Μέλισσες...
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 18Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "CAPITAL LINK" "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος
αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης
Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In
Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη. Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός
επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και
ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και
επενδύσεων στη χώρα µας. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος
από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας στους συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια
µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα"...
Oxafies.com · πριν από 5 ώρες 9 λεπτά ·
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Πρέπει να ξεπεράσουµε τους στόχους στις διαρθρωτικές αλλαγές"
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία» σηµείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας.
Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward - Investing for Growth» και
τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής.
Αναλυτικά, επισήµανε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά
(κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και
καλύτερες προοπτικές.
Έναν σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα,
µεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία
υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)».
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής:
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την
είσπραξη εσόδων, και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της
παραοικονοµίας και τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι
για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη
διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την
αποµείωση του χρέους και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το
2018».
Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, τόνισε:
«Ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά
δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθε, καθώς θα είναι
καταστροφικός για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις».
Φωτό: Ευρωκίνηση (αρχείου)
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
«Ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο» Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα
συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum», στη Νέα [...]...
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Το όνειρο συµµετοχής στο QE, συντόµως θα πραγµατοποιηθεί

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά
οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός
του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup
και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα
πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που
παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Πόρτα» των θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Ν. Υόρκη
Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε κορυφαίο
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδηµητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα, ενδεικτικό της
σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την προσέλκυση επενδύσεων.

Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Αισιοδοξια Σταθακη για ενταξη στην ποσοτικη χαλαρωση

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που δι...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΤΕΛΟΣ στο Βερολίνο;

TΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ από την απόφαση των θεσµών να ακυρώσουν
την παρουσία εκπροσώπων τους σε επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα που διεξάγεται στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του
«Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από
τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4
θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ ακύρωσαν την συµµετοχή
τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν).
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους
αλλά ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα
µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων διαφορών που
υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Αλλες πληροφορίες θέλουν την Μέρκελ να “τελειώνει” µε τον Τσίπρα
την Παρασκευή στο Βερολίνο. Να του ρίχνει πόρτα σε όλα τα
αιτήµατα και κυρίως αυτό της δεύτερης αξιολόγησης µια και το
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κούρεµα του χρέους που ήταν σηµαία του Τσίπρα βγήκε πλέον από
το τραπέζι. Υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες ο Τσίπρας να επιστρέψει
από το Βερολίνο µε ηµεροµηνία εκλογών.
“Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την
επιλογή”, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
στο 18ο ετήσιο συνέδριο “Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece
Forum”, που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν. Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή
εικόνας πλέον και τις προοπτικές που έχουν ανοίξει για την
ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για
συµµετοχή στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και
επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν
ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά που είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους
συµµετέχοντες του Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν
“στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία και να
επενδύσετε στην Ελλάδα”, για να τονίσει: “Είµαι σίγουρος ότι από
εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα”.
“Γιατί”, όπως σηµείωσε, “µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε
την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και
προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον”.
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι “τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί
προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς
2,7% το 2017 και 3,1% το 2018”. Επισηµαίνει επίσης ότι “σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου
αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την
ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές
εντός του 2017.
“Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς”,
αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να υπογραµµίσει: “Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται!
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Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή”.
Πηγή
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Πρόεδρος ΣΕΒ: Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου
Στο επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη

«Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη
διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι
για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις», τόνισε ο Θεόδωρος Φέσσας
«Να ξεπεράσουµε τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας. «Να ξεπεράσουµε τους στόχους του
µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονοµία», σηµείωσε στο
18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία «Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
Θεόδωρος Φέσσας. Ο κ. Φέσσας συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης µε θέµα «Moving Forward - Investing for
Growth» και τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήµανε τα
εξής: Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες: «Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο
πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι να καταστήσουν την Ελλάδα µια ανταγωνιστική,
εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και πρωτογενής τοµέας),
δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε
δεξιότητες, και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές. Έναν σηµαντικό κόµβο για
τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία,
κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες, κλπ.). Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες,
κοινωνικές και φυσικές υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για
τους κατοίκους της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε
καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις,
ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)». Σε
ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µείγµα πολιτικής: «Μετά τις
αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να εδραιώσει την
εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την είσπραξη
εσόδων, και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που
απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και τη
διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018». Και ο πρόεδρος
του ΣΕΒ, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονοµικής
αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί, καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία και τις
επιχειρήσεις».
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Διατηρείται η δυσπιστία των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα
Της Ελευθερίας Κούρταλη
H Ελλάδα παραμένει ρίσκο για τους Αμερικάνους επενδυτές: ορισμένοι είναι διατεθειμένοι να το
αναλάβουν προσβλέποντας στα μεγάλα οφέλη από το "γύρισμα" της οικονομίας, άλλοι τηρούν στάση
αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το κλίμα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των Θεσµών, αλλά και να εξαλειφθεί ο πολιτικός κίνδυνος.
Αυτό ήταν το μήνυμα από τα funds και τις μεγάλες τράπεζες που βρέθηκαν στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Invest in Greece forum, που διοργάνωσε η Capital Link.
Αν και το κλίμα ήταν θετικό και η συμμετοχή ήταν σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, γεγονός που
υποδηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα δεδομένου ότι και η
κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες
του Capital.gr, η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις συναντήσεις των
funds με τους Έλληνες επιχειρηματίες, αξιωματούχους και τραπεζίτες, κυρίως λόγω του ακόμα ανοικτού
θέματος της δεύτερης αξιολόγησης, με τις μνήμες από την πρώτη αξιολόγηση η οποία κράτησε πάνω από
ένα χρόνο, να είναι ακόµη νωπές.
"Περιμέναμε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση φέτος", τόνισαν οι ξένοι επενδυτές στις συζητήσεις τους με
τις ελληνικές τράπεζες, υποδηλώνοντας τα εμπόδια που δημιουργούν οι καθυστερήσεις στις
διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας.
Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς είναι άλλωστε και αυτή που δεν επέτρεψε σε πολλούς
Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους να παρευρεθούν στην Νέα Υόρκη, κάτι που παρατήρησαν αρκετά
funds, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση άμεσα έτσι ώστε να αρθεί
η αβεβαιότητα γύρω από την Ελλάδα και να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το οποίο και θα παραταθεί έως και τουλάχιστον το τέλος
του 2018.
Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές αν και σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά την προώθηση κάποιων
ιδιωτικοποιήσεων, τόνισαν πως αυτό που αναζητούν είναι ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις και
το επιχειρείν καθώς επίσης και μία οριστική λύση για το θέμα του χρέους, κάτι που θα "ξεκλειδώσει" και
οριστικά την όποια επιφυλακτικότητα προς την Ελλάδα ευθυγραμμιζόμενοι με την γενικότερη θέση των
ΗΠΑ σε σχέση µε το ελληνικό χρέος κόντρα στις θέσεις της Γερµανίας.
Επίσης πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν πως ανεξαρτήτως της πορείας της αξιολόγησης, των συζητήσεων
με τους θεσμούς ή ακόμη και την πορεία της χώρας, τουρισμός και ακίνητα θα είναι οι πρωταγωνιστές
των αποδόσεων στην Ελλάδα. Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Ευάγγελος Χαρατσής, διευθύνων
σύµβουλος της Beta AXEΠΕΥ που παραβρέθηκε στο συνέδριο, ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκε και από την
πλευρά των ξένων επενδυτών η ολοκλήρωση ορισμένων κομβικών ιδιωτικοποιήσεων το τελευταίο
διάστηµα, ωστόσο θα ήταν ακόµη θετικότεροι εάν υπήρξε περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως αν και μεταξύ των επενδυτών υπάρχει η αίσθηση πως έχει σημειωθεί
πρόοδος στην Ελλάδα, ωστόσο τονίζουν πως θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι ξένοι φαίνεται πως βλέπουν
ευκαιρίες αλλά προτιμούν να περιμένουν καθώς γνωρίζουν πως πολλοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα
στο παρελθόν, έχουν χάσει λεφτά λόγω της κρίσης που συνεχίζεται στη χώρα. Αυτό που αναζητούν από
την ελληνική κυβέρνηση είναι έναν αξιόπιστο συνομιλητή, με την επιστροφή της εμπιστοσύνης να αποτελεί
το κλειδί για το µέλλον των επενδύσεων.
Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μιχάλης Ψαρός, Co-Founder και Co-Managing Partner της KPS
Capital Partners, "επενδύουμε σε 100 χώρες στον κόσμο και έχουμε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση από αυτήν
που έχουµε στην Ελλάδα".
Στο συνέδριο βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του επενδυτικού κόσμου τα οποία έχουν ήδη παρουσία στην
Ελλάδα, όπως ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Wilbur Ross, ο William Charles Vrattos της York Capital, ο
John Calamos της Calamos Investments, και ο George Logothetis της The Libra Group.
Παράλληλα, δυναμικό "παρών" έδωσαν επτά μεγάλες διεθνείς τράπεζες, η Citigroup, η Bank of America
Merrill Lynch, η BNP Paribas, η Credit Suisse, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η UBS και η Ελληνική
Επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group.
Αν και στην αρχική ατζέντα είχε συμπεριληφθεί το όνομα της Ντέλια Βελκουλέσκου, τελικά η ίδια αλλά
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και όσο και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών δεν συμμετείχαν, με το αιτιολογικό ότι αρχίζουν ξανά οι
διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Εκτός από τις συνομιλίες με τους δανειστές οι οποίες συνεχίζονται διατηρώντας την πιθανότητα νέων
διαφωνιών, άλλο σημείο ανησυχίας μεταξύ των ξένων επενδυτών ήταν και το ενδεχόμενο επιστροφής του
πολιτικού κινδύνου στην Ελλάδα, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, με την ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει
ότι δεν προτίθεται να εγκρίνει νέα μέτρα λιτότητας, μετά από την απόφαση του Eurogroup την περασμένη
εβδοµάδα, ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για µετά το 2018 θα παραµείνουν αµετάβλητοι.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η Citigroup, η οποία όπως αναφέραμε συμμετείχε στο forum, τόνισε σε νέα
notes της πως οι πολύ λίγες παραχωρήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και τους μεσοπρόθεσμους
δημοσιονομικούς στόχους από πλευράς των Θεσμών, πιθανότατα θα γονατίσουν περαιτέρω την στήριξη
για την κυβέρνηση Τσίπρα και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα των
πολιτικών κινδύνων της Ε.Ε το 2017.
Παράλληλα τόνισε πως οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα για τους
συνταξιούχους αλλά και το "πάγωμα" του ΦΠΑ στα νησιά, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των δανειστών,
αυξάνουν επίσης τον πολιτικό κίνδυνο στη χώρα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόμμα του
ΣΥΡΙΖΑ χάνει δηµοτικότητα και σήµερα βρίσκεται 15% πίσω από τη Νέα Δηµοκρατία.
Χαρακτηριστικό είναι πως μεταξύ των επενδυτών στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί η άποψη πως τους στόχους για
επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων που προέβαλαν οι Έλληνες
αξιωματούχοι δεν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά στο συνέδριο τα τελευταία χρόνια, και όπως
παρατηρούν, η Ελλάδα συνεχίζει να σέρνεται ακόμη στην κρίση και έτσι η στάση αναμονής από
επενδυτικής πλευράς, είναι µονόδροµος.
Συγκρατημένο ήταν το κλίμα γύρω από τις ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, με
τα funds να επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς να κρίνουν εάν ο στόχος για μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων έως το 2019 είναι φιλόδοξος ή ρεαλιστικός. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, θα
πρέπει να φτάσουμε στα μέσα του 2017 για να φανεί εάν οι ελληνικές τράπεζες κάνουν πρόοδο προς αυτή
την κατεύθυνση ή όχι.
Αξίζει να σημειώσουμε πως μεταξύ των funds που βρέθηκαν στην Νέα Υόρκη ήταν η WL Ross & Co, η
Apollo Management International, η BlackRock, η Fortress Investment Group, η York Capital και η Oaktree
Capital.
Όπως σημείωσαν στο Capital.gr εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, οι επενδυτές έκαναν μπαράζ
ερωτήσεων σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από τον ESM και το
κατά πόσο τη ανταλλαγή των ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου, που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, με
ομόλογα σταθερού επιτοκίου, θα επηρεάσει/επιδεινώσει την χρηματοδοτική θέση των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Παράλληλα, οι επενδυτές θέτουν το θέμα του "πότε" της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο QE της
ΕΚΤ, το οποίο θεωρείται ως κλειδί για την αλλαγή του κλίματος απέναντι στην Ελλάδα, ενώ
υπογραμμίζουν την συνέχιση των καθυστερήσεων που παρουσιάζει το ελληνικό πρόγραμμα και που θέτει
εμπόδια στις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως περίμεναν πως η δεύτερη αξιολόγηση θα έκλεινε φέτος και
τελικά πάει για το 2017.
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της
αναγέννησης
Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει: «Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα». «Γιατί», όπως σηµείωσε, «µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
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Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
«Ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο»
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Wall Street Journal ! Προς νέα κρίση η Ελλάδα – Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Σε σηµερινό της δηµοσίευµα η Wall Street
Journal αναφέρει πως η ελληνική κρίση
πλησιάζει σε ένα πιθανώς οριακό σηµείο
έπειτα από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας,
καθώς η κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των πιστωτών, ενώ
την ίδια στιγµή µειώνονται οι αντοχές
της.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – αντιµέτωπη µε
την κατρακύλα των ποσοστών της –
εξετάζει την επιλογή των πρόωρων
εκλογών το 2017, καθώς χάνει κάθε ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις στο χρέος ή τα µέτρα λιτότητα από
την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αναφέρει η εφηµερίδα.
Έλληνες αξιωµατούχοι επισηµαίνουν πάντως στην εφηµερίδα ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για
εκλογές, ενώ προσθέτουν ότι θα επαναξιολογήσουν την πορεία των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο,
αφού πρώτα πιέσουν τους πιστωτές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
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Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα ξαναγεννιέται...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Χαιρετισµό στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum απηύθυνε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απηύθυνε κάλεσµα σε επιχειρηµατίες, προκειµένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού: Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι µεγάλη µου χαρά να απευθύνοµαι ξανά σε
εσάς.
Θυµάµαι µάλιστα ότι σας παρότρυνα να πιστέψετε στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές στο συνέδριο Capital Link της Ν. Υόρκης
«Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο «Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum», που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισήµανε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν «στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα», για να τονίσει:
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα» Γιατί, όπως σηµείωσε, «µέσα
στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την
ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Επισηµαίνει επίσης ότι «σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
«Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή».
«Επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
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Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη - Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αφενός, ο αναπληρωτής
υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες
επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα σύγχρονα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις επόµενες
µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται
στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Δ.Παπαδηµητρίου: Η οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης
12 Δεκεµβρίου 2016ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟµιλίες Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Αλέξη Χαρίτση στο 18o Ετήσιο
Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα ΥόρκηΟ Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως
κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη.Ο κ.
Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και Στρατηγική»,
επεσήµανε ότι η ελληνι...
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WSJ: Προς νέα κρίση η Ελλάδα - Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Μετά από ένα χρόνο σχετικής ηρεµίας, η ελληνική
κρίση πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο, καθώς µία
κυβέρνηση µε φθίνουσα πολιτική αντοχή αντιµετωπίζει
τις άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών, γράφει η Wall
Street Journal.
Η αµερικανική εφηµερίδα σηµειώνει ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ...
σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017,
καθώς χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις
της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση
χρέους και τη λιτότητα.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.
Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
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επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Πηγή: iefimerida.gr
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«Πόρτα» των δανειστών σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Ν. Υόρκη

Αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα στις ΗΠΑ...

Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
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Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση

Αισιοδοξία Σταθάκη για ένταξη στην
ποσοτική χαλάρωση
Δηµοσίευση: 13.12.2016, 00:38
Τελευταία Ενηµέρωση: 13.12.2016, 00:40
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.

(Φωτογραφία: ΑΠΕ)
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.

To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
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Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
πηγή: Newsroom ΔΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Σταθάκης: Άµεσα η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο
πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΘΑΚΗ για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
(topontiki)

Η ΕΚΤ θα είναι σύντοµα σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων εντός του 2017, σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο
του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Παπαδηµητρίου: Απόδοση οµολόγων ίση µε των πορτογαλικών
Στο µεταξύ, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίµησε ότι η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE, µετά από µία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα οδηγήσει στην εξίσωση των αποδόσεων τους µε αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων (η διαφορά της απόδοσής τους από αυτή των γερµανικών
οµολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε ο υπουργός, σηµειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία συµµετέχει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά οµόλογα περιληφθούν στο πρόγραµµα αγορών της ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες µε των πορτογαλικών τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
µήνυµα στους επενδυτές και θα αλλάξει δραµατικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Ο κ. Παπαδηµητρίου είπε ότι το χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τη δεύτερη
αξιολόγηση έως το τέλος του µήνα, ώστε τον Απρίλιο τα ελληνικά οµόλογα να µπορέσουν να ενταχθούν
στα οφέλη της ποσοτικής χαλάρωσης.
Πηγή: http://www.topontiki.gr
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Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο QE
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά
οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE),
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την
πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την
πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων,
εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως
κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in
Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά
από την Capital Link, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες. Σύντοµα η
ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE),
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την
πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την
πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest
in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του
για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Ο υπουργός, σηµείωσε
ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία
από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις
στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους: Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ.
Σταθάκης ανέφερε δύο καθοριστικές παραµέτρους:
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου. Τη Συµφωνία των Παρισίων για
την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες
τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα, ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020. Τη µετάβαση
στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο υπουργός
ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και
επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες: Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα
αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική
αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
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του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις
που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή
ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη
που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα
στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων
µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες
δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της
ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της
Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Νοτιοανατολικό
ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου, που διασχίζει τα
Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την Ανατολική
Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη
προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης,
η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα από κάθε προσδοκία και ήδη
σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε. Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε
τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες
ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης. Αργά
σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της οµογένειας
ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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WSJ: H ελληνική κρίση σε οριακό σηµείο- Ο Τσίπρας σκέφτεται εκλογές
Written by Palmos
Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο η Wall Street Journal, αναφέρεται στην ελληνική κρίση, µετά από ένα χρόνο
σχετικής ηρεµίας, τονίζοντας ότι πλησιάζει σε πιθανό οριακό σηµείο.
Η αµερικανική εφηµερίδα θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την πολιτική αντοχή να αντιµετωπίσει τις
άκαµπτες απαιτήσεις των δανειστών και η σκέφτεται την επιλογή των πρόωρων εκλογών το 2017, καθώς
χάνει την ελπίδα να κερδίσει παραχωρήσεις της ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την ελάφρυνση χρέους και τη
λιτότητα.

Το δηµοσίευµα σηµειώνει τα σχόλια Ελλήνων αξιωµατούχων ότι δεν υπάρχει απόφαση για εκλογές, όπως
και ότι οι επανεξετάσουν την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο, αφού πρώτα πιέσουν
ξανά τους δανειστές να δείξουν µεγαλύτερη ευελιξία.
«Οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από τις πιέσεις ενός αντιδηµοφιλούς προγράµµατος
διάσωσης, του οποίου τα µαθηµατικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική κυβέρνηση από τη στιγµή που ξέσπασε
η κρίση το 2009. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και οι προκάτοχοί του, πασχίζει για να πετύχει τους αυστηρούς
δηµοσιονοµικούς στόχους, σε µία σηµαδεµένη από την ύφεση και κουρασµένη από τη λιτότητα χώρα»,
αναφέρει η Wall Street Journal.
Μία αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης το 2017 θα δηµιουργούσε µία ακόµη δοκιµασία για τη συνοχή της
ΕΕ, που αντιµετωπίζει τις προκλήσεις των ευρωσκεπτικιστών λαϊκιστών σε µία σειρά σηµαντικών εκλογών
την επόµενη χρονιά, σχολιάζει το δηµοσίευµα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ελάχιστη όρεξη για νέο
ελληνικό δράµα, αλλά το ίδιο ελάχιστη είναι προθυµία για παραχωρήσεις προκειµένου να αποφευχθεί
αυτό, αναφέρεται επίσης.
«Ο πολιορκηµένος κ. Τσίπρας, που αναµένεται να έχει συνοµιλίες µε τους ηγέτες της Γερµανίας και της
Γαλλίας τις επόµενες ηµέρες, εξέπληξε τους Ελληνες και τους δανειστές την προηγούµενη εβδοµάδα µε
δηµοσιονοµικά δώρα που θεωρούνται ευρέως ως προετοιµασία για την επιλογή των εκλογών. Υποσχέθηκε
σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 300-800 ευρώ. Επίσης ανέστειλε την
προγραµµατισµένη αύξηση του ΦΠΑ για τα νησιά που έχουν υποδεχθεί µεγάλο αριθµό προσφύγων.
Αξιωµατούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι θα µελετήσουν αν οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα συµβαδίζουν µε τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελλάδας», σηµειώνει το δηµοσίευµα.
Οι πρόωρες εκλογές θα οδηγούσαν σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκαν στην αµερικανική εφηµερίδα
κοµµατικά στελέχη, και η ΝΔ θα σχηµάτιζε κυβέρνηση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ο στόχος τους σε
πιθανές εκλογές θα ήταν να αποφύγουν να συνθλίβουν, έναν κίνδυνο που βλέπουν αν συνεχίσουν για
καιρό χωρίς υποχωρήσεις από τους δανειστές.

Μέχρι τον Νοέµβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε ότι οι συζητήσεις µε τουα δανειστές θα «ξεκλείδωναν» νέες δόσεις
χωρίς περαιτέρω βαριά µέτρα λιτότητας. Στο µεταξύ, Ελληνες υπουργοί ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν
ξεκάθαρες ευρωπαϊκές δεσµεύσεις για ελάφρυνση χρέους, κάτι που θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει
την Ελλάδα στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων, δίνοντας σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της.
Οµως, οι διαπραγµατεύσεις αυτόν τον µήνα έδειξαν ότι οι Ελληνες ηγέτες είναι παγιδευµένοι ανάµεσα
στις απαιτήσεις των πιο δυναµικών δανειστών: της Γερµανίας και του ΔΝΤ, γράφει η WSJ, σηµειώνοντας
την απροθυµία του Βερολίνου να δεσµευθεί σε κάτι περισσότερο από µικρές µειώσεις του ελληνικού
χρέους, αλλά και την επιµονή του Ταµείου για περικοπές που περιλαµβάνουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα αν η
Γερµανία επιµείνει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα. Επίσης το ΔΝΤ
επιµένει για τα εργασιακά, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκηρύξει ως µη αποδεκτή επίθεση στα δικαιώµατα
των ήδη αποδυναµωµένων εργαζοµένων.
«Χωρίς συµβιβασµό ανάµεσα στο ΔΝΤ και τη Γερµανία- κάτι που έχει αποδειχθεί άπιαστο από τις αρχές
του 2015- οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν απαιτήσεις επώδυνης
λιτότητας µε µικρή ανταµοιβή», καταλήγει το δηµοσίευµα.
«Πόρτα» θεσµών σε επενδυτικό συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η ακύρωση της παρουσίας των εκπροσώπων των θεσµών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στις ΗΠΑ.
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Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum», που
πραγµατοποιείται στη Ν. Υόρκη, ένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά συνέδρια του κόσµου µε 1.300
συµµετέχοντες.
Στο συνέδριο επρόκειτο να µετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσµών, ωστόσο, όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ
ακύρωσαν την συµµετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών (ΕΚΤ, ESM, Κοµισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνοµιλία µαζί τους αλλά
ήταν προβληµατική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα µήνυµα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων
διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
Original Source
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Capital Link:H παρέµβαση του ΣΕΒ
Στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία: «Invest in Greece Forum»
που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, σήµερα (Δευτέρα, 12/12/2016), παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Θεόδωρος Φέσσας, ο οποίος και συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Moving Forward - Investing for
Growth». Ο κ. Φέσσας τοποθετήθηκε σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα καθώς και τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την αποµείωση του χρέους και το µίγµα πολιτικής. Αναλυτικά, επισήµανε τα
εξής:
«Σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούµενων πολιτικών είναι
να καταστήσουν την Ελλάδα:
· Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονοµία που παράγει εµπορεύσιµα αγαθά (κυρίως µεταποίηση και
πρωτογενής τοµέας), δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας
που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξηµένη σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές.
· Ένα σηµαντικό κόµβο για τουρισµό, ναυτιλία και εµπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα, µεταφορές,
επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιµάνια, αεροδρόµια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.).
· Έναν προορισµό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές και φυσικές
υποδοµές, σκάφη αναψυχής, αθλητισµός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ.) για τους κατοίκους της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
· Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτοµία (χρηµατοδότηση καινοτόµων δραστηριοτήτων, έρευνα και
ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή αριστεία και επιχειρηµατικότητα, συστάδες καινοτοµίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ.)»
«Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου 2016, η Ελλάδα έχει ανάγκη να
εδραιώσει την εµπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την
είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους του µνηµονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές
που απελευθερώνουν την οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση της παραοικονοµίας και
τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα µειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών
ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την αποµείωση του χρέους
και τη διαµόρφωση ενός πιο ισορροπηµένου στόχου για τα πλεονάσµατα µετά το 2018».
Και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του τόνισε: «Ένας νέος κύκλος πολιτικής και
οικονοµικής αβεβαιότητας τώρα που εµφανίζονται τα πρώτα ισχυρά δείγµατα επιστροφής σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί καθώς θα είναι καταστροφικός για την οικονοµία
και τις επιχειρήσεις».
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[ΕΡΤ]: Γ. Σταθάκης: Άµεσα η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Αυτό σηµείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο
πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα.
Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΡΤ

http://www.sportandbusiness.gr/
Publication date: 13/12/2016 00:19
Alexa ranking (Greece): 16631
http://www.sportandbusiness.gr/economia/item/72433-stathakis-syntoma-i-ekt-tha...

Σταθάκης: Σύντοµα η ΕΚΤ θα εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης

Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017, δήλωσε ο
υπουργός Ενέργειας σε γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν κεντρικός οµιλητής σε γεύµα στο
πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα,
εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε
επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την
εκτίµησή του ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις
υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε
δύο καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται
µε αυτή. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5
συγκεκριµένες επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη
σταθερότητα του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην
αναβάθµιση των παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις
τηλεπικοινωνίες, καθώς τα σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
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σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου
διαδρόµου, που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που
διατρέχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω
γεωγραφικό πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων
επενδυτών, η Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης
διεθνώς, αφήνοντας πίσω της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της
οµογένειας, ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Λεονταρισµοί στο εσωτερικό για να κρύψει την υποταγή του «έντιµου
συµβιβασµού»
Του Γιάννη Σιδέρη
Δεν ξέρω αν το έχουν… πάρει πρέφα οι φίλοι αναγνώστες. αλλά «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται» (!). Αυτό
είπε απολύτως σοβαρά ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest
In Greece Forum.
Κάλεσε δε τους επενδυτές να γίνουν μέρος αυτής της «αναγέννησης» - εμείς οι πολίτες… είμαστε ούτως ή
άλλως µέρη της, ζούµε την Αναγέννηση της χώρας - εν µέσω απόγνωσης…
Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Νίσυρο από όπου θα ξεδιπλώσει το «πρόγραμμα νησιωτικής
πολιτικής», την αναστολή δηλαδή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου,
την πρόθεση της κυβέρνησης να εντάξει στο σύνταγμα πρόνοια για τη «νησιωτικότητα της χώρας» και
τις υποχρεώσεις του κράτους, ενώ θα ανακοινώσει σειρά πρωτοβουλιών µε επίκεντρο τα νησιά.
Βολική μετάβαση, καθώς υπήρχε πρόσκληση από τον δήμαρχο του νησιού, η οποί τον απαλλάσσει από τη
βάσανο της παρουσίας του σε κάποιο μεγαλύτερο νησί, στη Χίο ας πούμε, όπου το μεταναστευτικό βράζει,
η υποδοχή δεν θα ήταν αρκούντως φιλική.
Την Τετάρτη ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη όπου «θα εργαστεί», όπως μας
ενημερώνει η σχετική ανακοίνωση, ενώ αργά το μεσημέρι θα αναχωρήσει για Βρυξέλλες , όπου θα λάβει
µέρος στη σύνοδο Κορυφής.
Εκεί
θα συναντήσει μεταξύ άλλων την
ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς.

τον Φρανσουά Ολάντ, καθώς και τον πρόεδρο του

Θα τους ζητήσει στήριξη στα εργασιακά, και κυρίως στο πλέον προσπελάσιμο θέμα , αυτό των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, καθώς εναρµονίζεται µε το κοινοτικό κεκτηµένο.
Ξεχωριστή σημασία, κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους θα έχει η συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ στο
Βερολίνο, µε την οποία θα παρακαθίσει σε γεύµα εργασίας.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, στο επίκεντρο θα βρεθούν «οι
διαπραγματεύσεις στην Κύπρο, η κατάσταση αναφορικά με το προσφυγικό, οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και
Τουρκίας και φυσικά η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κατάσταση της Ελλάδας».
Ο «κόφτης» στο διηνεκές
Αναφερθήκαμε σε «επικοινωνιακούς λόγους» , γιατί η κυβίστηση της κυβέρνησης έχει ήδη συντελεστεί στα
ουσιώδη. Μας προϊδεάζει άλλωστε και η χθεσινή δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου «θα βάλουμε
νερό στο κρασί µας» , αναζητώντας «έντιµο συµβιβασµό».
Το νερό στο κρασί του έντιμου συμβιβασμού, σημαίνει αποδοχή της μείωσης του αφορολόγητου, των
μειώσεων των συντάξεων, και κυρίως σίγουρη αποδοχή του «κόφτη» για απροσδιόριστα χρόνια μετά το
'18. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «κρυμμένο μνημόνιο», καθώς θα προβλέπει περιστολές, αλλά όχι
λήψη χρηµάτων.
Ο «κόφτης» θα ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους του πρωτογενούς
πλεονάσματος. Θα περικόπτει δαπάνες - ήτοι θα επιβάλει αυτόματη μείωση μισθών στο Δημόσιο και
µείωση συντάξεων, ενώ θα καταργεί και τις εναποµείνασες φοροαπαλλαγές.
Εκείνο που παραμένει ως «επίδικο», είναι τα μέτρα των 4,5 δις που το ΔΝΤ ζητά να νομοθετηθούν από
τώρα. Η κυβέρνηση αρνείται και όπως γράψαμε χθες, είναι η μόνη αιτία που θα μπορούσε να την
αποσπάσει από την προσκόλλησή της στην εξουσία και να κηρύξει εκλογές, τις οποίες πανηγυρικά θα
έχανε.
Το Μαξίµου, όσο υποτάσσεται στο κουαρτέτο τόσο γίνεται επιθετικό στο εσωτερικό µέτωπο,
προσπαθώντας να άρει τις εντυπώσεις αυτής της υποταγής.
Χθες σε ένα κυβερνητικό non paper, διακήρυττε πως «η κυβέρνηση αυτή δεν έχει σκοπό να παραδώσει τη
χώρα στις ορέξεις των προθύµων», και διαβεβαίωνε παράλληλα πως δεν θα γίνουν εκλογές, ενώ εμμέσως
μας επιβεβαίωσε. Κατέληγε γράφοντας σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων μετά τη λήξη του προγράμματος
«Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νοµοθέτηση επιπλέον µέτρων».
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Βέβαια η αξιολόγηση θα κλείσει αν το ΔΝΤ δεν επιμείνει στα προληπτικά μέτρα. Υπάρχει βεβαίως και η
παρακαμπτήρια οδός: τα προληπτικά μέτρα να αποφασιστούν, αλλά να μην ψηφιστούν τώρα, δεσμεύοντας
την επόµενη κυβέρνηση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τύποις συνεπής – ως προς αυτό.
Σημασία βέβαια έχει ότι η Ελλάδα… ξαναγεννιέται. Γι’ αυτό το Νοέμβριο είχαμε αρνητικό
ρεκόρ 5ετίας στις χαµένες θέσεις εργασίας. 37.667 θέσεις χάθηκαν …
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Παπαδηµητρίου: Το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%, δεν είναι βιώσιµο
Δεν είναι βιώσιµο το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 18ο Capital Link Forum-Invest in
Greece το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µίλησε στην εκποµπή «Bloomberg Markets: European Close»
µε τον δηµοσιογράφο Μάικλ ΜακΚι. Το πρόβληµα, σύµφωνα µε τον υπουργό, είναι η ασυµφωνία µεταξύ
του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών.
Απαντώντας για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος εντός του
2016. Ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα, διότι
µόλις αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά οµόλογα θα µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Επεσήµανε ότι πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαπραγµάτευση και η Ελλάδα θα διαπραγµατευθεί µε
καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει.
Για το «χάσµα» ανάµεσα σε ΔΝΤ και Ευρώπη για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, τόνισε ότι ένα από τα
προβλήµατα που υπάρχουν είναι ότι οι θεσµοί απαιτούν επιπλέον µέτρα ώστε να υπάρχουν πλεονάσµατα
της τάξης του 3,5%, κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµο, ο Υπουργός συµφώνησε ότι το
3,5% δεν είναι βιώσιµο και εντόπισε το πρόβληµα στην ασυµφωνία µεταξύ του ΔΝΤ και των ευρωπαίων
ηγετών.
Μάλιστα όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι στο δρόµο της
ανάκαµψης και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα
µπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραµµα το 2018 και θα µπορέσει να βγει στις αγορές από τη στιγµή που θα
συµµετέχει και στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει
διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι χρειάζονται επιπλέον µέτρα. Ο Υπουργός δήλωσε ότι «ζούµε σε έναν
ασταθή κόσµο και το να παίρνουµε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα δεν είναι αυτό που θα περίµενε
ο καθένας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ µέχρι στιγµής υπήρξαν λανθασµένες, εντυπωσιακά λανθασµένες».
Σχετικά µε το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις που ζητούν οι θεσµοί και αν ο
Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει τις µεταρρυθµίσεις αυτές, απάντησε ότι αυτή η
κυβέρνηση έκανε περισσότερες αλλαγές σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ σε σύγκριση µε οποιαδήποτε
προηγούµενη κυβέρνηση. Χαρακτήρισε ορισµένες από τις προτάσεις του ΔΝΤ για µεταρρυθµίσεις
δογµατικές, οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε άλλες χώρες. Ανέφερε πως χρειάζονται ακόµα
µεταρρυθµίσεις αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη
και ευηµερία. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό για τους πολίτες και την οικονοµία.
Η ανάπτυξη 2,7% το 2017, βασίζεται στα µέτρα που έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό, απάντησε ο
υπουργός σε σχετική ερώτηση για να προσθέσει, ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να µπορέσει να
χαµηλώσει την φορολογία και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός είναι
ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7% που δεν αποτελεί µόνο πρόβλεψη της Ελληνικής
κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κλείνοντας, ο υπουργός ρωτήθηκε για τη καλή απόδοση των ελληνικών οµολόγων, δεδοµένου του
γεγονότος της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των οµολόγων διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις
των ελληνικών οµολόγων ειδικά έχουν πέσει, σε σχετική βάση, και αυτό είναι ένα θετικό δείγµα.
Το βίντεο:

Source:: Kontra-Oikonomia
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Greek tourism is looking for foreign investors
Tourism Minister Elena Kountoura called on American and international business representatives to invest
in the Greek tourism sector. Kountoura was addressing the Capital Link Forum, in New York on Monday.

She also referred to the upward trend of the Greek tourism in the period 2015-2016 and the positive outlook for 2017.
She stressed that the implementation of the national tourism policy and the closer cooperation between the public and
private sector have created the conditions for an increase in tourist arrivals and attraction of investments in the
sector.
She referred to the government's support to investments and the interventions of the Tourism Ministry over the last
two years for the removal of bureaucratic barriers, the simplification of licensing procedures and operation of tourism
enterprises and the encouragement of new investment projects.
The minister held meetings with representatives of tour operators to strengthen tourist packages in 2017 as well as
the direct flights from the US to Greece, following the increase of the 2016 flights in the summer season.
She had private meetings with film industry operators to attract new film productions in Greece as well as with
American universities institutions and educational institutions to organize educational trips and holidays in Greek
destinations.
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Παπαδηµητρίου και Χαρίτσης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»:
Επενδυτικές ευκαιρίες
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα συγκεκριµένοι τοµείς της οικονοµίας µας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές
οµιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη – Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Το Ταµείο Συµµετοχών συστήνεται τις επόµενες µέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
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για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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W.Ross: Περιµένω πότε θα αποδώσουν οι επενδύσεις µου στην Ελλάδα
«Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τροµακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα
σας», σχολίασε ο Wilbur Ross, ο µελλοντικός υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, µέτοχος της Eurobank και
αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, µιλώντας στο πλαίσιο του ετήσιου forum
Invest in Greece που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις
προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.
Πηγή: Reporter.gr
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H Πανγαία εισέρχεται σε ξενοδοχεία-φοιτητικές εστίες
Σε µια σηµαντική κίνηση στον χώρο του real estate, προχώρησε η Εθνική Πανγαία. Οπως ανακοίνωσε ο
διευθύνων σύµβουλος της επενδυτικής εταιρείας στα ακίνητα, Α. Καρυτινός, µιλώντας στο 18ο Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, η εταιρεία επεκτείνεται στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και στη
φοιτητική στέγη.
Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση δύο ακινήτων
στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν,
από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή
µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της
ΠΑΝΓΑΙΑ, ως θεσµικού επενδυτή στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό κλάδο της χώρας, και στην
υποστήριξη της εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της».
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Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα Ελλάδος»
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest
in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν
Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου
2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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 HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
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Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) – Danaos Corporation (NYSE: DAC) – Dorian LPG (NYSE:LPG) – Eldorado Gold
Corporation – Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) – Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) – Safe Bulkers – Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
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Προτεραιότητα η εκπόνηση ενός αξιόπιστου
μακροχρόνιου εθνικού ενεργειακού
σχεδιασμού
κ
των
ι8ο
Σημεία από την παρέμβαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου

Σύμφωνα με τον Όμιλο ΕΛΠΕ
Η εκπόνηση αξιόπιστου
μακροχρόνιου Εθνικού
Ενεργειακού Σχεδιασμού
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα
ώστε να δημιουργηθεί
ένα σταθερό επενδυτικό
περιβάλλον στην Ελλάδα
και να επιταχυνθεί η
διαδικασία επεσήμανε
ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε κ Γρηγόρης Στεργιούλη
ς μιλώντας στο 18ο
Invest in Greece Forum που
διοργανώθηκε χθες Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη
από την Capital Link σε
συνεργασία με το New York
Stock Exchange και την
αναπτυξιακή

ΕΛΠΕ

Γρ

Capital Link Invest in Greece
στούν οι πλέον ασφαλείς
0 η μεγιστοποίηση της

Στεργιούλη στο

•

Να επιτευχθεί εξοικονόμηση
ενέργειας και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης
• Να
περιοριστεί η χρήση
στερεών καυσίμων και
• Να
προχωρήσει ο ενεργειακός
μετασχηματισμός με
στις ΑΠΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
υποστήριξε ότι στον πυρήνα
του σχεδιασμού για δίκαιη
και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει
να βρίσκεται η ισορροπημένη

απόδοσης

των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων
0 η διατήρηση υψηλής

ανταγωνιστικότητας

και αυξημένης

ευελιξίας

0 η βέλτιστη επίπτωση στα

προτεραιότητα

Παράλληλα

γεωφυσικών

παραγωγή

υποστήριξη

κορυφαίες

υιοθέτηση

σημασίας

και ερμηνεία των

δεδομένων από τις
έρευνες στον Πατραϊκό Κόλπο
ο κ Στεργιούλης έκανε
λόγο για πολύ ενθαρρυντικά
0 καθώς και η εστίαση στον στοιχεία που επιβεβαιώνουν
πελάτη και η ικανοποίηση
την ύπαρξη πρωτεύοντος
των μελλοντικών του αναγκών
γεωλογικού στόχου Εάν
ανακαλυφθεί πετρέλαιο
κ
ο
Ταυτόχρονα
Στεργιούλη ς εκτιμάται ότι το κοίτασμα
θα έχει απολήψιμα αποθέματα
υπογράμμισε ότι αποτελεί
100 εκατ βαρελιών
στρατηγικό στόχο για τον
όπως είπε
Ομιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και
η ανακάλυψη
Παράλληλα αναφέρθηκε
στον σχεδιασμό των επενδυτικών
Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα είτε μεμονωμένα
δράσεων του Ομίλου
είτε σε συνεργασία με
για αυξημένη συμμετοχή
του
διεθνείς εταιρίες
στους τομείς των Ανανεώσιμων
κλάδου Όπως είπε η ΕΛΠΕ
Πηγών Ενέργειας την
σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα Ηλεκτρική Ενέργεια και το
Φυσικό Αέριο όπου ήδη τα
με τις Total και Edison
ΕΛΠΕ έχουν σημαντική
ανακηρύχθηκε πρόσφατα
επιλεγείς αιτών για τη
2
δυτικά
περιοχή
της
Ολοκληρώνοντας την
του ο κ Στεργιούλης
Κέρκυρας ενώ αντίστοιχη
ήταν η εξέλιξη για την υπό
εξέφρασε την αισιοδοξία
παραχώρηση περιοχή 10 στον του για την μελλοντική πορεία
του Ομίλου και ανακοίνωσε
Κυπαρισσιακό κόλπο καθώς
και για τις χερσαίες περιοχές
ότι η σημαντική κερδοφορία
και
των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε
Αρτας Πρέβεζας
ΒΔ Πελοποννήσου
και το 2016με πρόβλεψη
Είμαστε έτοιμοι αμέσως
για κέρδη EBITDA άνω των
€ 700 εκατ παρά τα χαμηλά
μετά την επικύρωση των
να
Συμβάσεων
προχωρήσουμε
διεθνή περιθώρια και τις
στις έρευνες για την
δυσμενείς συνθήκες στην
του
αξιοποίηση
δυναμικού
εγχώρια αγορά ενώ μέσα
της χώρας σε Υδρογονάνθρακες
στην επόμενη πενταετία ο
δήλωσε χαρακτηριστικά Όμιλος θα υλοποιήσει και
ο κ Στεργιούλης
νέο επενδυτικό πρόγραμμα
ότι θα εφαρμο¬
συνολικού ύψους € 1 δισ
περιθώρια και τα αποτελέσματα
σε όλες τις δραστηριότητες

σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον

και στην Ενέργεια
χαρακτήρισε ως
σημαντική την επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως
με τη Συμφωνία των
διεθνών τραπεζών
Παρισίων για το Κλίμα για
και οργανισμών
τον περιορισμό της αύξησης
Κατά τη συμμετοχή του σε
της θερμοκρασίας την
από τον OHE της
ανοικτή συζήτηση με θέμα Ο
Ατζέντας 2030 με σκοπό
ενεργειακός τομέας Τάσεις
Ανάπτυξη Προοπτικές ο
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης
Διευθύνων Σύμβουλος της
σε παγκόσμιο επίπεδο
ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται
αλλά και τα αντίστοιχα
που
υλοποιεί η EE για
ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου μέτρα
να καταστεί η χώρα
την Ενεργειακή Ένωση μέχρι
2020
το
και ακολούθως
μας Περιφερειακός ενεργειακός
έως το 2050 σημειώνοντας
κόμβος στρατηγικής
καθίσταται
πως
με κεντρικό ρόλο
αναγκαία η
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
διασυνοριακή συνεργασία
και τη Μεσόγειο
μεταξύ των κρατών
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ
Στεργιούλης υπογράμμισε ότι ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση
θα πρέπει
του Ομίλου να διαδραματίσει
• Να δοθεί
τα επόμενα χρόνια
βαρύτητα στην
ασφάλεια και διαφοροποίηση πρωταγωνιστικό ρόλο σε
του ενεργειακού εφοδιασμού όλο το ενεργειακό φάσμα
• Να
υπάρξει τεχνολογική
παρέχοντας νέα προϊόντα
και καινοτόμες υπηρεσίες
αναβάθμιση υφιστάμενων
εγκαταστάσεων και βελτίωση στον καταναλωτή αλλά και
να εκμεταλλευθεί κάθε ευ¬
της τεχνογνωσίας

σύγχρονες και φιλικές προς
το περιβάλλον τεχνολογικές
μέθοδοι
Για την εν εξελίξει επεξεργασία

καιρία που παρουσιάζεται

ώστε να ισχυροποιήσει τη
θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός
Όμιλος στη ΝΑ
Ευρώπη

Έθεσε ωστόσο ως προαπαιτούμενο
για οποιοδήποτε
περαιτέρω σχεδιασμό και

ανάπτυξη του Ομίλου τη
της διεθνούς
παρουσίας του
κλάδου της Διύλισης και την
του
στο 25 των
παρουσία

διασφάλιση

ανταγωνιστικής

Όπως ανέφερε κύριοι μοχλοί
επίτευξης του στόχου των
ΕΛΠΕ είναι
0 η αυξημένη εξωστρέφεια
με τις εξαγωγές να φτάνουν
ηδη στο 60 της συνολικής
παραγωγής
0 η σύναψη σημαντικών
με μεγάλες διεθνείς
εταιρίες όπως η Ιρανική
Ν IOC η Ρωσική Rosneft η

συμφωνιών

ΙρακινήβΟΜΟ και η Αιγυπτιακή

EGFC για την προμήθεια
κορυφαίων Διυλιστηρίων
αργού και προϊόντων
διεθνώς με συνεχείς παρεμβάσεις
πετρελαίου
βελτίωσης της ενεργειακής 0 η εξισορρόπηση 50%-50
των προμηθειών από traders
απόδοσης και ενσωμάτωσης
νέων τεχνολογιών και και από πετρελαιοπαραγωγούς
τεχνογνωσίας

παρουσία

θαλάσσια

παρέμβαση

σημειώνοντας
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Συνάντηση κορυφής
στη Νέα Υόρκη
για την ελληνική
οικονομία
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 ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη για 18η χρονιά
το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού
και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ επαφή
πλήθος διεθνών επιχειρηματιών επενδυτών τραπεζικών
στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων
Η

συγκεντρώνοντας

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
85 υψηλού επιπέδου ομιλητές θα απευθυνθούν σε
1300 άτομα που έχουν εγγραφεί για το Συνέδριο
150 κατ ιδίαν συναντήσεις είναι κλεισμένες και
για τις εισηγμένες και μη εταιρίες
Ξεχωριστές κατ ιδίαν συναντήσεις έχουν κλειστεί για
τους Υπουργούς με ξένα funds που ενδιαφέρονται για
την Ελλάδα
Ενώ παράλληλα όλο αυτό το κοινό μπορεί να έλθει σε
ευρύτερη επαφή στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων
μεσημεριανού γεύματος επισήμου δείπνου
με Ομιλητή τον κ W Ross νέο Υπουργό Εμπορίου της
Αμερικής και τέλος στην εκδήλωση στο NYSE
Στη Νέα Υόρκη για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest
in Greece Forum έχουν μεταβεί ο υπουργός Οικονομίας
επιβεβαιωμένες

Δημήτρης Παπαδημητρίου ο αναπληρωτής υπουργός
Αλέξης Χαρίτσης και η υπουργός Τουρισμού Έλε
να Κουντουρά
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα ο κ Παπαδημητρίου
θα μιλήσει τη Δευτέρα 1 2 Δεκεμβρίου 201 6 με θέμα
Επενδύοντας για την Ανάπτυξη Όραμα και Στρατηγική
ενώ ο κ Χαρίτσης θα βρεθεί στο βήμα εκδήλωσης με
θέμα Επιδιώκοντας την ανάπτυξη Μηχανισμοί χρηματοδότησης
για επενδύσεις στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους οι δύο υπουργοί θα
έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους της αμερικανικής
κυβέρνησης καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων
και επενδυτικών οργανισμών
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Π α πα δ η μ ητρ ίου

Η οικονομία παρουσιάζει
ήδη σημάδια ανάκαμψης

0

υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημη
τρίου συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο
Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Ο κ Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα Επενδύοντας
για την Ανάπτυξη Όραμα και Στρατηγική επεσήμανε ότι η ελληνική
οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε
την πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο
Όπως ανέφερε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής δείχνει αύξηση
της τάξεως του 3,2 για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016 οι
οι αφίξεις
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2
από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1 5 εκατ επισκέπτες ενώ τα
δύο προηγούμενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές
προστέθηκαν 140 έργα
Επιπλέον οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη
αναδιάρθρωση του χρέους της τάξεως του 22 του ΑΕΠ ή
κατά 45 δισ ευρώ σε σταθερό επιτόκιο 1 5
ενώ από τη στιγμή
που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση αναμένεται να
η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό ποσοτικής
γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην
ανάπτυξη
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες
της χώρας οι οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άμεσων
ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην
απλοποίηση του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη
της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων
Στη συνέχεια μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
Η Ελλάδα είπε χαρακτηριστικά βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς την Ευρώπη
ακολουθήσει

χαλάρωσης

διευκόλυνση
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Κάλεσμα Τσίπρα

στους επενδυτές
Η

Ελλάδα ξαναγεννιέται Επιλέξτε να

είστε

μέρος αυτής της αναγέννησης Δεν έχετε

παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την

επιλογή

τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε
μήνυμά του στο 18ο

βιντεοσκοπημένο

ετήσιο

συνέδριο Capital Link στο πλαίσιο του
Invest In Greece Forum στη

Ν

Υόρκη

Ο κ Τσίπρας αναφέρεται στην αλλαγή

εικόνας

πλέον και τις προοπτικές που έχουν
ανοίξει για την ελληνική οικονομία και

ανανεώνει

την πρόσκλησή του για συμμετοχή
στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής

οικονομίας και επενδύσεων στη χώρα μας
Ειδικότερα ο πρωθυπουργός επισημαίνει
ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος
από την προηγούμενη φορά που είχε την

ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες

της ελληνικής οικονομίας στους

συμμετέχοντες

του Φόρουμ και τους είχε παροτρύνει
να πιστέψουν στην προσπάθεια μας να

ανατάξουμε την ελληνική οικονομία και να

επενδύσετε στην Ελλάδα

για να τονίσει

Είμαι σίγουρος ότι από εσάς το

αποτόλμησαν

δεν το μετανιώνουν σήμερα

όπως σημείωσε

Γιατί

μέσα στο 2016 η

οικονομία

μας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή

της δυναμική υπεραπέδωσε ως προς
τους δημοσιονομικούς στόχους και
μια σειρά διαρθρωτικών

εφάρμοσε

μεταρρυθμίσεων

που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικό

τητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοε

πενδυτικό περιβάλλον
Ο κ Τσίπρας υπογραμμίζει ότι

τώρα

όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν

πλέον

ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με υψηλούς
ρυθμούς 2,7

το 2017 και 3,1

Επισημαίνει επίσης ότι

το 2018

σε αναγνώριση

των προσπαθειών μας το πρόσφατο
Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου αποφάσισε

την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων
για την ελάφρυνση του χρέους

πάντα με τη συμφωνία του

μέτρων

σύμφωνα

περασμένου

Μαίου και αναμένεται να έχει πρόσβαση

στις αγορές εντός του 2017
Επομένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση
μου προς εσάς

αναφέρει ο

Τσίπρας για να υπογραμμίσει

Αλέξης

Η

Ελλάδα

ξαναγεννιέται Επιλέξτε να είστε

μέρος

αυτής της αναγέννησης Δεν έχετε
παρά να επωφεληθείτε από αυτήν την

επιλογή
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Επαφές και συναντήσεις της Έλενας Κουντουρά στη Νέα Υόρκη
Για την άμεση ενίσχυση των τουριστικών πακέτων από ΗΠΑ και την προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων
στο αμερικανικό
και διεθνές
κοινό να
επενδύσει στον δυναμικά
αναίπτυσσόμενο
ελληνικό τουριστικό τομέα απηύθυνε
η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα
Κουντουρά από το βήμα του Capval
Link Forum στη Νέα Υόρκη
Η Υπουργός στην ομιλία της τη
Δευτέρα στην ειδική ενότητα με θέμα
Επενδυτικές Ευκαιρίες σίον
Τουρισμό και τη Φιλοξενία αναφέρθηκε
στην ανοδική πορεία που κατέγραψε
ο ελληνικός τουρισμός την
διετία 2015-2016 και στις θετικές
προοπτικές για το 2017 Τόνισε ότι
σε εφαρμογή της εθνικής τουριστικής
πολιτικής και μέσα από την ψτε
νότερη συνεργασία του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα έχουν δημιουργηθεί
οι συνθήκες για την αύξηση των
μεγεθών και για την
νέων τουριστικών επενδύσεων
επιχειρηματικό

Πρόσκληση

τουριστικών

Προσέλκυση

Αναφέρθηκε στο ευνοϊκό και φιλικό
πλαίσιο που αντανακλά την ισχυρή
βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει

τις επενδύσεις και στη σέιρά
των νομοθετικών ρυθμίσεων και
του Υπουργείου Τουρισμού
την τελευταία διετία γιοι την

παρεμβάσεων

άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων
την απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης και λειτουργίας
των τουριστικών επιχειρήσεων και
την ενθάρρυνση νέων επενδυτικών
σχεδίων

Ακολούθησαν συναντήσεις της
Υπουργού με Ελληνοαμερικανούς
επενδυτές όπου ο Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
κ Γιώργος Τζιάλλας αναφέρθηκε
στις νέες δυνατότητες και
στο ελληνικό τουριστικό
και ειδικότερα στο θεματικό
τουρισμό
Η Υπουργός πραγματοποίησε
με εκπροσώπους των tour
operators για την ενίσχυση των
πακέτων το 2017 και των
απευθείας δρομολογίων από ΗΠΑ
προς Ελλάδα σε συνέχεια της αύξησης
των πτήσεων του 2016 για τη θερινή
περίοδο και με στόχο την διεκδίκηση
πτήσεων καθ όλη τη διάρκεια
του έτους
Είχε κατ ιδίαν συναντήσεις με
παράγοντες της κινηματογραφικής
βιομηχανίας για την προσέλκυση νέων
κινηματογραφικών παραγωγών
στην Ελλάδα καθώς και με φορείς
Αμερικανικών Πανεπιστημίων και
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την
ευκαιρίες

περιβάλλον

συναντήσεις

Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link
διοργάνωσαν χθες την Ημέρα Ελλάδος

στο Χρηματιστήριο της Νέας
Σε αυτό το πλαίσιο αναρτήθηκε
η Ελληνική σημαία στην Wall
Street και ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Σταθά
κης χτύπησε το καμπανάκι της έναρξης
των εργασιών Εδώ μπορείτε να

Υόρκης

βρείτε σχετικές φωτογραφίες

Με οριακές απώλειες
έκλεισε το Χ.Α

τουριστικών

Οριακές μεταβολές καταγράφηκαν
στη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της
Τρίτης με τους επενδυτές να τηρούν
στάση αναμονής εν όψει του νέου γύρου

διαπραγματεύσεων με τους θε¬

σμούς Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 639,71 μονάδες σημειώνοντας
απώλειες 0,10%.Η αξία των
συναλλαγών ανήλθε στα 57,99 εκατ
ευρώ ενώ διακινήθηκαν 70,47 εκατ

μετοχές
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,30
ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό

mwwmmmmmmmmmmmmmimmmmmm

διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών
και διακοπών σε ελληνικούς

πτύξης κ Δημήτρη Παπαδημητρίου

προορισμούς
Η κα Κουντουρά παραχώρησε
τύπου σε MME της Ομογένειας

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ Γιώργο Σταθάκη τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας
κ Αλέξη Χαρίτση τον Γενικό Γραμματέα

της Νέας Υόρκης από κοινού
με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανά

Δημοσίων Εσόδων κ Γιώργο
Πιτσιλή και τον Γενικό Γραμματέα

συνέντευξη

Τουριστικής Πολιτικής και
κ Γιώργο Τζιάλλα

Ανάπτυξης

Επίσης παρέστη στο επίσημο δείπνο
του Capital Link με προσκεκλημένο

ομιλητή τον νέο από τον
Υπουργό Εμπορίου των
ΗΠΑ κ Wilbur Ross
Ιανουάριο
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Ο CEO των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης
στο 18ο CapitalLink InvestinGreece Forum

Ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός
ενεργειακός κόμβος σπχπηγικης
σημασίας με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο
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Ο CEO των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης στο 18ο CapitalLink InvestinGreece Forum

Ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος
στρατηγικής σημασίας με κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο
εκπόνηση αξιόπιστου μακροχρόνιου
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμούα
ποτελεί απόλυτη προτεραιότητα ώστε
να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον
στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
διαδικασία επεσήμανε ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε κ
Γρηγόρης Στεργιούλης μιλώντας στο 18ο
InvestinGreeceForum που διοργανώθηκε τη
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη από
την CapitalLink σε συνεργασία με το
NewYorkStock Exchange και την υποστήριξη
διεθνών τραπεζών και οργανισμών
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση
με θέμα Ο ενεργειακός τομέας Τάσεις Ανάπτυξη
Προοπτικές ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειμένου να καταστεί η χώρα μας
Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής
σημασίας με κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μεσόγειο
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ Στερ
γιούληςυπογράμμισε ότι θα πρέπει
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια
και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού

Η

αναπτυξιακή

•
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθμιση
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της
τεχνογνωσίας
•
Να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας
και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
•
Να περιοριστεί η χρήση στερεών
καυσίμων και
•
Να προχωρήσει ο ενεργειακός
μετασχηματισμός με προτεραιότητα στις ΑΠΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του
σχεδιασμού για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη
πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση
ανάμεσα στο Περιβάλλον και στην Ενέργεια
Παράλληλα χαρακτήρισε ως σημαντική την
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως
με τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα
για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας
την υιοθέτηση από τον OHE της Ατζέντας
2030 με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τα
αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η EE για την
Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και ακολούθως
έως το 2050 σημειώνοντας πως καθίσταται
αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ
των κρατών
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ επεσήμανε
την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει
τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε
όλο το ενεργειακό φάσμα παρέχοντας νέα
προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες στον καταναλωτή
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία
που παρουσιάζεται ώστε να ισχυροποιήσει
τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όμιλος
στη ΝΑ Ευρώπη
Έθεσε ωστόσο ως προαπαιτούμενο για
οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανά¬

Edison ανακηρύχθηκε
επιλεγείς
πρόσφατα
αιτών για τη θαλάσσια
περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας ενώ αντίστοιχη
ήταν η εξέλιξη για την υπό
παραχώρηση περιοχή 10
στον Κυπαρισσιακό κόλπο
καθώς και για τις χερσαίες
περιοχές Άρτας Πρέβεζας
και ΒΔ Πελοποννήσου
Είμαστε έτοιμοι αμέσως
μετά την επικύρωση των
Συμβάσεων να προχωρήσουμε
στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού
της χώρας σε Υδρογονάνθρακες δήλωσε
ο κ Στεργιούλης σημειώνοντας ότι
θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς σύγχρονες
και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές
μέθοδοι
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία
των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες
στον Πατραϊκό Κόλπο ο κ Στεργιούλης έκανε
Total

πτυξη του Ομίλου τηδιασφάλιση της διεθνούς
ανταγωνιστικής παρουσίας τουκλάδου της
Διύλισης και την παρουσία του στο 25 των
κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς με συνεχείς
παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και
τεχνογνωσίας
Όπως ανέφερε κύριοι μοχλοί επίτευξης του
στόχου των ΕΛΠΕ είναι
ι
η αυξημένη εξωστρέφεια με τις εξαγωγές
να φτάνουν ήδη στο 60 της συνολικής
παραγωγής
ι
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με
μεγάλες διεθνείς εταιρίες όπως η Ιρανική
NIOC η Ρωσική Rosneft η Ιρακινή SOMO και
η Αιγυπτιακή EGPC για την προμήθεια αργού
και προϊόντων πετρελαίου
ι
των
η εξισορρόπηση 50%-50
προμηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς
ι
η μεγιστοποίηση της απόδοσης των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων
ι
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας
και αυξημένης ευελιξίας
ι
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια
και τα αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες

η

ι
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και
ικανοποίηση των μελλοντικών του αναγκών

Ο κ Στεργιοΰλης υπογράμμισε
ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο
για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑη ανακάλυψη και
παραγωγή Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα είτε μεμονωμένα
είτε σε συνεργασία με κορυφαίες
διεθνείς εταιρίες του κλάδου
Ταυτόχρονα ο κ Στεργιούλης υπογράμμισε
ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑη ανακάλυψη και παραγωγή
Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είτε
μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με κορυφαίες
διεθνείς εταιρίες του κλάδου.Όπως είπε η
ΕΛΠΕ σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα με τις

και

χαρακτηριστικά

λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού
στόχου Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο εκτιμάται
ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα αποθέματα
100 εκατ βαρελιών όπως είπε
επιβεβαιώνουν

Παράλληλα αναφέρθηκε στον σχεδιασμό
των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για
αυξημένη συμμετοχή στους τομείς των
Πηγών Ενέργειας την Ηλεκτρική
Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο όπου ήδη τα
ΕΛΠΕέχουν σημαντική παρουσία
Ανανεώσιμων

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ
Στεργιούληςεξέφρασε την αισιοδοξία του για
την μελλοντική πορεία του Ομίλου και
ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ
συνεχίστηκε και το 2016 με πρόβλεψη για
EBITDA
άνω των € 700 εκατ παρά τα
κέρδη
χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά ενώ μέσα στην
επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και
νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους €
1 δισ
ανακοίνωσε
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Το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5
ΕΙΝΑΙ βιώσιμο το πρωτογενές πλεόνασμα
δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και
Δημήτρης Παπαδημητρίου ο
οποίος στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 18ο Capital
Link Forum-Invest in Greece το οποίο πραγματοποιείται
στη Νέα Υόρκη μίλησε στην εκπομπή Bloomberg
Markets European Close με τον δημοσιογράφο
Μάικλ ΜακΚι Το πρόβλημα σύμφωνα με τον υπουργό
είναι η ασυμφωνία μεταξύ του ΔΝΤ και των ευρωπαίων
ηγετών Απαντώντας για το αν η Ελλάδα θα ολοκληρώσει
τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος εντός του
2016 Ο κ Παπαδημητρίου δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα
της Ελλάδας είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και ότι
αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα διότι μόλις
αυτή ολοκληρωθεί τότε φυσικά τα ελληνικά ομόλογα
3,5
ΔΕΝ
Ανάπτυξης

θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ποσοτικής

χαλάρωσης της ΕΚΤ

δεν είναι βιώσιμο λέει ο Α Παπαδημητρίου

Επεσήμανε όπ πρόκειται για μια πολύ σημαντική
και η Ελλάδα θα διαπραγματευθεί με
καλή πίστη για να είναι σε θέση να την ολοκληρώσει
Για το χάσμα ανάμεσα σε ΔΝΤ και Ευρώπη για τα
διαπραγμάτευση

πρωτογενή πλεονάσματα τόνισε ότι ένα από τα
που υπάρχουν είναι ότι οι θεσμοί απαιτούν
επιπλέον μέτρα ώστε να υπάρχουν πλεονάσματα της
τάξης του 3,5 κάτι που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν
είναι βιώσιμο ο Υπουργός συμφώνησε ότι το 3,5
δεν είναι βιώσιμο και εντόπισε το πρόβλημα στην
ασυμφωνία μεταξύ του ΔΝΤ και των ευρωπαίων ηγετών
Μάλιστα όπως είπε οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να
πιστεύουν όπ η Ελλάδα είναι στο δρόμο της ανάκαμψης
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στηρίζουν αυτή
την άποψη Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να
το πρόγραμμα το 2018 και θα μπορέσει να
βγει στις αγορές από τη στιγμή που θα συμμετέχει
και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
προβλήματα

ολοκληρώσει

Από την άλλη πλευρά το ΔΝΤ έχει διαφορετική άποψη
και πιστεύει όπ χρειάζονται επιπλέον μέτρα Ο Υπουργός
δήλωσε ότι ζούμε σε έναν ασταθή κόσμο και το να
παίρνουμε αποφάσεις το 2016 για το 2019 και πέρα
δεν είναι αυτό που θα περίμενε ο καθένας Οι προβλέψεις
του ΔΝΤ μέχρι στιγμής υπήρξαν λανθασμένες εντυπωσιακά

λανθασμένες
Σχετικά με το εάν η κυβέρνηση Τσίπρα θα προχωρήσει
στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι θεσμοί και αν ο
Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνει
τις μεταρρυθμίσεις αυτές απάντησε ότι αυτή η
έκανε περισσότερες αλλαγές σύμφωνα με τις
προτάσεις του ΟΟΣΑ σε σύγκριση με οποιαδήποτε
προηγούμενη κυβέρνηση Χαρακτήρισε ορισμένες
από τις προτάσεις του ΔΝΤ για μεταρρυθμίσεις
οι οποίες έχουν αποτύχει εντυπωσιακά σε
άλλες χώρες Ανέφερε πως χρειάζονται ακόμα μεταρρυθμίσεις
αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε οι με¬
κυβέρνηση

δογματικές

ταρρυθμίσεις αυτές να οδηγούν σε ανάπτυξη και ευημερία
Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που είναι σωστό
για τους πολίτες και την οικονομία
Η ανάπτυξη 2,7 το 2017 βασίζεται στα μέτρα που
έχουν ήδη παρθεί και είναι εφικτό απάντησε ο υπουργός
σε σχετική ερώτηση για να προσθέσει ότι σκοπός της
κυβέρνησης είναι να μπορέσει να χαμηλώσει την
και να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις
Ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και
περιέχει ανάπτυξη ύψους 2,7 που δεν αποτελεί μόνο
πρόβλεψη της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κλείνοντας ο υπουργός ρωτήθηκε για τη καλή απόδοση
των ελληνικών ομολόγων δεδομένου του γεγονότος
της συνολικής ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων
διεθνώς και απάντησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων ειδικά έχουν πέσει σε σχετική βάση και
αυτό είναι ένα θετικό δείγμα
φορολογία
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MÈot

ïôpetij Πού εστίασαν οι κ.κ Παπαδημητρίου Σταθάκης και Χαρίτσης

Σαφάρι για αμερικανικές
επενδύσεις στην Ελλάδα
στους
να επενδύσουν
Πρόσκληση
στην Ελλάδα απη
υθυναν από τη Νέα Υόρκη
όπου πραγματοποιείται το 18ο
ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum οι υπουργοί
και Ανάπτυξης
Παπαδημητρίου
και Ενέργειας Γιώργος

Αμερικάνους

Οικονομίας

Δημήτρης

Περιβάλλοντος

Σταθάκης και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρί
τσης Μιλώντας σε ομογενει
ακά μέσα αλλά και στη δημόσια
τηλεόραση τα τρία κυβερνητικά
στελέχη εστίασαν στα
πλεονεκτήματα της χώρας
τους τομείς που

αναδεικνύοντας

παρουσιάζουν τις καλύτερες
προοπτικές
Ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης υποστήριξε ότι n
Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις
και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες με βασικό
πλεονέκτημα το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναμικού της Η απορρύθμι
συγκριτικό

ση της αγοράς εργασίας δεν δήμιου
ργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

επισήμανε ο κ
προσθέτοντας

Παπαδημητρίου

ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσμού της ουλλογικής

διαπραγμάτευσης

των όρων
ευθυγραμμίζεται με την
εφαρμογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών Στο ερώτημα για το
εργασίας

Μιλώντας στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum οι υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου αριστερά Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δεξιά εστίασαν στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας
αναδεικνύοντας τους τομείς που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές

αν είναι εφικτή n αύξηση του
ΑΕΠ κατά 2,7 όπως προβλέπεται
στον προϋπολογισμό o
υπουργός απάντησε ότι το 2,7
βασίζεται στα μέτρα που έχουν

ήδη ληφθεί και είναι εφικτό
Σκοπός της κυβέρνησης είναι
να μπορέσει να χαμηλώσει τη
φορολογία και να κάνει τη χώρα
πιο ελκυστική για επενδύσεις
Ο προϋπολογισμός είναι
ρεαλιστικός και περιέχει ανάπτυξη
ύψους 2,7 που δεν
αποτελεί μόνο πρόβλεψη της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο κ Παπαδημητρίου
για το κείμενο που
ερωτηθείς
δημοσίευσε

το στέλεχος του ΔΝΤ
Πολ Τόμσεν εξέφρασε τη διαφωνία
του και κάλεσε το Ταμείο
να υπερασπιστεί την άπο
ψή του για πρωτογενή πλεονάσματα
1,5

Στη συνέχεια ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
περιέγραψε τις θεσμικές
και πρωτοβουλίες
στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
φυσικού αερίου και
από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας υποστηρίζοντας
ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση
επενδύσεων Σχετικά με
τον χρόνο ολοκλήρωσης της
δεύτερης αξιολόγησης παρέπεμψε
στις πρόσφατες δηλώσεις
του υπουργού Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου
Από την πλευρά του ο κ
ανέφερε σχετικά ότι σι
υποψήφιοι επενδυτές θέλουν
κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει
ένα ξεκάθαρο περιβάλλον
ως προς τους κανόνες που πρέπει
να ακολουθήσουν για να
υλοποιήσουν την επένδυσή
παρεμβάσεις

παραγωγής

Χαρίτσης

τους Αυτοί έχουν να κάνουν
ιόσο με το φορολογικό περιβάλλον
όσο και με τη χωροταξική
νομοθεσία αλλά και με
τους κανόνες αδειοδότησης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων
Συνολικά οι προσπάθειες της
κυβέρνησης επικεντρώνονται
στη διαμόρφωση ενός σταθερού
οικονομικού περιβάλλοντος
που θα μπορεί να υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών
καθώς και τη σύσταση
και ανάπτυξη δυναμικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ο κ Χαρίτσης επίσης σημείωσε
ότι έχουν γίνει ήδη
βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση κάνοντας ειδική
αναφορά στον νέο αναπτυξιακό
νόμο ο οποίος προβλέπει
12ετές σταθερό φορολογικό
αποδόσεων

σημαντικά

καθεστώς

ISID 106983491
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Επιστροφή στην

κερδοφορία μετά
από 6 χρόνια
Οι ελληνικές τράπεζες
επέστρεψαν στην οργανική
κερδοφορία το 2016 μετά
από έξι διαδοχικά έτη απωλειών
υπογράμμισε ο πρόεδρος
της Eurobank Νίκος
Καραμούζης στο ετήσιο Διεθνές
Συνέδριο της Capital
Link στο Metropolitan Club
στη Νέα Υόρκη
Ο Ελληνας τραπεζίτης
σημείωσε τον καθοριστικό
ρόλο του μακροοικονομικού
και πολιτικού περιβάλλοντος
της εμπιστοσύνης των
αγορών και της αξιοπιστίας
των οικονομικών πολιτικών
παράγοντες που δεν ελέγχονται
από τις τράπεζες για
την επιστροφή στην κανονικότητα

Όπως επισήμανε ο Έλληνας
τραπεζίτης παρά τις
συνεχιζόμενες αβεβαιότητες
και την οικονομική
οι συνθήκες στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα
παρουσιάζουν σταθερή
βελτίωση ιδίως σε επίπεδο

στασιμότητα

ρευστότητας μη

εξυπηρετούμενων

δανείων NPLs
και μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων NPEs ορθολογισμός
κόστους πώλησης
μη βασικών στοιχείων
ενεργητικού και εσόδων
προ προβλέψεων
Παρ όλα αυτά παραμένουμε
αντιμέτωποι με βασικές
προκλήσεις όπως η αργή
ανάκαμψη των καταθέσεων
και η μείωση του τεράστιου
φορτίου των NPEs
ύψους 106 δισ ευρώ που
προϋποθέτει αποτελεσματική

διαχείριση των προβλέψεων
και των εξασφαλίσεων
και την παροχή βιώσιμων
μακροπρόθεσμων λύσεων
στους πελάτες πώληση και
ρευστοποίηση στοιχείων
ενεργητικού Ν PL και
των μη εισπρακτέων
απαιτήσεων τόνισε ο κ
διαγραφή

Καραμούζης

Στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα
επίσης οι πιέσεις
που ασκούνται σε επίπεδο
κύκλου εργασιών
εξαιτίας της αρνητικής έκθεσης
σε πιστώσεις και της
απομόχλευσης της μαζικής
αναδιάρθρωσης των NPLs
σε χαμηλότερα επιτόκια καθώς
και του ισχυρότερου
ανταγωνισμού από τις αγορές
και τα μη χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα
Επιβαρυντικό
ρόλο
έχουν διαδραματίσει επίσης
οι ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις που μεταμορφώνουν
δραματικά το τοπίο
της επιχειρηματικότητας
της εξυπηρέτησης των
και των λειτουργικών
μοντέλων των τραπεζών καθώς
και οι αλλαγές του
περιλαμβάνονται

πελατών

κανονιστικού

πλαισίου που
να επηρεάσουν
τις θέσεις σε κεφάλαια
και τις δυνατότητες
ενδέχεται

αρνητικά

μόχλευσης
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• Νικ

Καραμούζης οι ελληνικές

τράπεζες συνεχίζουν να ενισχύουν την
τους θέση αλλά η πλήρης
στις αγορές και η σημαντική ανάκαμψη
των καταθέσεων εξαρτώνται καθοριστικά
από την εμπιστοσύνη της αγοράς
και την αξιοπιστία των οικονομικών πολιτικών
τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank
Καραμούζης μιλώντας σε επενδυτικό
συνέδριο στη Νέα Υόρκη Σελ 20

κεφαλαιακή

πρόσβαση

Νικόλαος
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Καραμούζης Η αξιοπιστία
των οικονομικών πολιτικών
θα κρίνει την ανάκαμψη
Τα ξένα επενδυτικά funds τηρούν στάση αναμονής
προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση

της ελληνικής οικονομίας Αυτό φάνηκε στο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link που ολοκληρώθηκε
στη Νέα Υόρκη και όπου συμμετείχαν μεγάλα επενδυτικά
χαρτοφυλάκια της Wall Street και αμερικανικές
τράπεζες Κατά την παρέμβαση του στο συνέδριο
ο πρόεδρος της Eurobank Ν Καραμούζης
ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να
την κεφαλαιακή τους θέση Ωστόσο η πλήρης
σημείωσε

ενισχύουν

πρόσβαση στις αγορές η σημαντική ανάκαμψη
των καταθέσεων και η ταχύτητα της επιστροφής στην
ομαλότητα εξαρτώνται καθοριστικά από τον βαθμό
βελτίωσης του μακροοικονομικού και πολιτικού
την εμπιστοσύνη της αγοράς και την αξιοπιστία
περιβάλλοντος

των οικονομικών πολιτικών Σελ 20
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Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένουν τα ξένα funds
στιου αποθέματας NPEs 106 δισ
ευρώ που απαιτεί την αποτελεσματική
διαχείριση του σημαντικού
αποθέματος προβλέψεων
55 δισ και εξασφαλίσεων και
της παροχής στους πελάτες μιας
βιώσιμης δέσμης μακροπρόθεσμων
λύσεων Πρόσθετες προ
κλήσεΐ5 είναι η πίεση στην
λόγω της αρνητικής m

Στάση αναμονής επικράτησε στο

επενδυτικό συνέδριο της Capital
Link που ολοκληρώθηκε στη Νέα
Υόρκη και όπου συμμετείχαν μεγάλα
επενδυτικά χαρτοφυλάκια
της Wall Street και αμερικανικές
τράπεζες Αν και αναγνωρίστηκε
η προσπάθεια της κυβέρνησης
να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις
για να μπορέσει η χώρα να
στο πρόγραμμα ποσοτικός
χαλάρωσης QE της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ωστόσο τα
ξένα επενδυτικά funds έδειξαν
να τηρούν στάση αναμονής
να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση της ελληνικής1
οικονομίας
Περιμέναμε να κλείσει η δεύτερη
αξιολόγηση φέτος τόνισαν
οι ξένοι επενδυτές στις συζητήσεις
τους με τις ελληνικές τράπεζες
υποδηλώνοντας τα εμπόδια που
δημιουργούν οι καθυστερήσεις
στις διαπραγματεύσεις με τους
θεσμούς στις επενδυτικές
της χώρας Είναι αξιοσημείωτη
η δήλωση του κ Μιχάλη
Ψαρού Co-Founder και Co-Managing
Partner της KPS Capital
Partners που είπε Επενδύουμε
σε 100 χώρες στον κόσμο και
έχουμε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση
από αυτήν που έχουμε στην
Ελλάδα Βέβαια υπήρξαν και θετικές
δηλώσεις για την ελληνική
οικονομία για παράδειγμα από
τον κ Γιώργο Λογοθέτη που έχει
την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση
του Libra Group και έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην ανάκαμψη
της Ελλάδας έπειτα από επτά
χρόνια ύφεσης Στο συνέδριο
επτά μεγάλες διεθνείς
τράπεζες η Citigroup η Bank of
America Merrill Lynch η BNP
η Credit Suisse η Deutsche
Bank n Goldman Sachs η UBS
και η ελληνική επενδυτική τράπεζα
Axia Ventures Group
Ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδη
μητρίου επεσύμανε ότι η ελληνικό
οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια
ανάκαμψης και εξέφρασε

κερδοφορία

ενταχθεί

εξυπηρετούμενων

προκειμένου

μετασχηματισμός

προοπτικές

συμμετείχαν

Paribas

στωτική5 επέκτασης της απο
μόχλευσης και της εκτεταμένης
αναδιάρθρωσης των μη
δανείων με χαμηλότερα
επιτόκια η αύξηση του
ανταγωνισμού από τις αγορές
και τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα οι αντιξοότητες
των τεχνολογικών καινοτομιών
που είναι ουσιαστικά ο
της επιχείρησης
καθώς και οι νέες κανονιστικές
αλλαγές που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς τις κεφαλαιακές
θέσεις
Οι ελληνικές τράπεζες είπε ο
κ Καραμούζης συνεχίζουν να
ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους
θέση αλλά η πλήρης πρόσβαση
στις αγορές η σημαντική ανάκαμψη
των καταθέσεων και η
της επιστροφής στην
εξαρτώνται καθοριστικά
από τον βαθμό βελτίωσης του
ταχύτητα

ομαλότητα

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει στην οργανική κερδοφορία το
2016 ξεπερνώντας έξι συναπτά έτη ζημιών τόνισε ο πρόεδρος χης Eurobank
Ν Καραμούζης καιά την παρέμβαση του στο Capital Link Forum

επενδυτές τον τουρισμό την αγορά

Σε θετικό κλίμα το
της Capital
Link στη Νέα Υόρκη
Συμμετείχαν μεγάλα

συνέδριο

επενδυτικά χαρτοφυλάκια
της Wall Street
και αμερικανικές
τράπεζες
την πεποίθηση ότι ο xpövos θα
κλείσει με θετικό πρόσημο Ο
Ελληνας

υπουργός χαρακτήρισε ως
τομείς που αποτελούν επενδυτικές
ευκαιρίες για τους διεθνείς

ακινήτων τον αγροτοδιατρο
φικό τομέα την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες τις επιστήμες
υγείας και τη φαρμακευτική καθώς
και τον ιατρικό τουρισμό τα
logistics και τις μεταφορές
Οι ελληνικές τράπεζε5 έχουν
επιστρέψει στην οργανική
το 2016 ξεπερνώντα3
έξι συναπτά έτη ζημιών τόνισε
ο πρόεδρο5 της Eurobank Ν
κατά την παρέμβασή
του στο Capital Link Forum
Σύμφωνα με τον ίδιο οι βασικές
προκλήσεις παραμένουν μπροστά
μας ιδιαίτερα στο μέτωπο της
αργής ανάκαμψης των καταθέσεων
και της μείωσης του τερά¬
κερδοφορία

Καραμούζης

μακροοικονομικού

και πολιτικού
περιβάλλοντος την εμπιστοσύνη
της αγοράς και την αξιοπιστία
των οικονομικών πολιτικών
Ο πρόεδρος του Έλλάκτορα

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
στο θέμα της προσέλκυσης

αναφερόμενος

επενδύσεων τόνισε

Υπήρξε ένας καταιγισμός

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων που

τείνει να παραβλέπεται Η

βελτίωση

του επιχειρηματικού
η απλοποίηση της
νομοθεσίας η επιτάχυνση της
δικαιοσύνης κατέστησαν την
Ελλάδα πολύ πιο φιλική στους
επενδυτές Επιπλέον η Ελλάδα
έχει πλέον σημαντικές και
περιβάλλοντος

σύγχρονες

υποδομές που θα προσθέσουν
αξία σε κάθε επένδυση
ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤ0ΚΑΣ

Αισθάνομαι
Ελληνας
Εχω περάσει τόσο πολλά με

tnv Ελλάδα που αισθάνομαι
όχι πάντα ήμουν Ελληνας Μου
π Ελλάδα περνάει
στην άλλη άκρη αυτού του
τρομακτικού εφιάλτη που έχει
ζήσει η χώρα σας Τις δηλώσεις
αυτές έκανε στη Νέα Υόρκη

φαίνεται ότι

ο κ Ουίλμπουρ Ρος ο
υπουργός Εμπορίου
των ΗΠΑ μέτοχος της Eurobank
και αντιπρόεδρος του

μελλοντικός

Δ.Σ της Τράπεζας Κύπρου
στο πλαίσιο του ετήσιου
φόρουμ invest in Greece

μιλώντας

που διοργάνωσε η Capital

Link Μάλιστα στη διάρκεια
του επίσημου δείπνου του φόρουμ
απονεμήθηκε στον κ
Ρος η διάκριση 2016 Hellenic
Capital Link Leadership
Award για τις επενδύσεις του
στην Ελλάδα Οπως σημείωσε
στην ομιλία του ο κ Ρος
τη στιγμή που εκτός
από τους καλούς φίλους που
έχει κάνει και τη μεγάλη εκτίμηση
που έχει αναπτύξει για
τον ελληνικό πολιτισμό να
αποδώσουν και οι επενδύσεις
του στην Ελλάδα αναφερόμενος
περιμένει

στις κινήσεις που έχει
κάνει η εταιρεία του W.L Ross
Co γνωστή για τις επενδύσεις
της σε distressed assets
στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο

Αξίζει να σημειώσουμε
πως ο Αμερικανός μεγαλοε
πενδυτής έχει δηλώσει στο

παρελθόν πως η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα το πρώτο εξάμηνο
του 2015 προκάλεσε σοβαρή
ζημία στις επενδύσεις του
στη Eurobank καθώς και γενικότερα
στο τραπεζικό σύστημα
ωστόσο αναγνώρισε πως
μετά τη συμφωνία η ελληνική

κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές
προσπάθειες προόδου
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To Grexit πριν το Brexit λέει ο Economist
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και
μάλιστα πριν καν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις
για το Brexit εκτιμά ο Economist Οι
έμπειροι αναλυτές του περιοδικού και α φιλοξενούμενοι
σχολιαστές εκτιμούν ότι η διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς βαδίζει σε αδιέξοδο και τις απαιτήσεις των
για νέα σκληρά μέτρα να Γΐυροδστούν πολιτικές
εξελίξεις Ένα σενάριο που περιλαμβάνει πρόωρες
εκλογές που θα φτάσουν τις σχέσεις Ελλάδας και
στα άκρα και θα κλείσει με την επιστροφή της
χώρας στη δραχμή
Στην ετήσια έκδοση του περιοδικού Ο κόσμος το 201 7
υπάρχει εκτενής αναφορά στα πιθανά σενάρια για το
20 1 7 και για την Ελλάδα Οι αναλυτές στο συλλεκτικό
τεύχος του οικονομικού περιοδικού εξετάζουν την
δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία αναμένεται
να περάσει χώρα μας το επόμενο έτος
Το σενάριο του περιοδικού προβλέπει ότι με το Brexit
να καθυστερεί λόγω της χρονοβόρας διαπραγμάτευσης
των βρετανών με την Ευρώπη η οποία εκτιμάται ότι
μπορεί να κρατήσει και δύο χρόνια η Ελλάδα θα
μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα που θα κάνει την
μεγάλη έξοδο από την Ευρωπαϊκή οικογένεια
Τα προβλήματα στην Ελλάδα αυξάνοντα και τα σενάρια
για πρόωρη προσφυγή οτις κάλπες ήδη φουντώνουν
Η πρόβλεψη του περιοδικού για την πορεία της Ελλάδας
το 20 1 7 είναι μάλλον δυσοίωνη αφού προβλέπεται ότι
μας περιμένει Grexit Οι εκλογές θα σήμαναν πάγωμα
των διαπραγματεύσεων και ένα νέο γύρο αβεβαότητας
που θα άνοιγε την πόρτα για έξοδο από το Ευρώ Την
ώρα που α δανειστές απατούν νέα σκληρά μέτρα η
κυβέρνηση λέει ότι θα υλοποιήσει τα όσα περιγράφοντα
στην συμφωνία αλλά μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω
Από την άλλη πλευρά οι δανειστές που είνα διχασμένα
τόσο το ΔΝΤ όσο και οι Ευρωπαίοι περνούν όλη την
πίεση της μεταξύ τους σύγκρουσης στην Ελλάδα Τα
μεγάλα πλεονάσματα των Ευρωπαίων κα τα σκληρά
μέτρα λιτότητας του Ταμείου για να επιτευχθούν αυτά
τα πλεονάσματα όλα πέφτουν πάνω στον ελληνικό λαό

ΕΞΟΔΟ

δανειστών

δανειστών

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σπ δεν υπάρχει περίπτωση
να νομοθετήσει από τώρα τα μέτρα του 201 9 που θα
έφταναν τα 4,5 δις ευρώ κα το ΔΝΤ ότι δεν μπαίνει στο
πρόγραμμα ούτε βάζει τα λεφτά του 5-6 δις ευρώ αν
πρώτα δεν νομοθετηθούν τα μέτρα Τέλος η Ευρώπη
ή μάλλον το Βερολίνο δεν κάνει βήμα δίχως την συμμετοχή
του ΔΝΤ στην συμφωνία χωρίς όμως να κάνει τις
που ζητά το Ταμείο Όλο αυτό το αμαρτωλό
τρίγωνο σαν ένα καζάνι που βράζει δημιουργεί τις
υποχωρήσεις

προϋποθέσεις απότομης κα βίαης εκτόνωσης Στην
Ελλάδα αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εκλογές
Μία εκτίμηση που ανάβει φωτιές την ώρα που
ΔΝΤ κα Ευρώπη έχουν ανοιχτά μέτωπα τόσο
στα Εργααακά όσο κα στο Δημοαονομικό Το γνωστό
περιοδικό Economist στηρίζει το σενάριο αυτό πάνω
στην στην εύθραυστη κυβερνητική πλειοψηφία στην
Ελλάδα η οποία έχει ήδη πάρει σκληρά μέτρα στα
πλαίαα του τρίτου μνημονίου κα αν χρειαστούν περισσότερα
ενδέχετα να ξεφύγει δια της οδού των εκλογών
Σύμφωνα με την ανάλυση τα αλλεπάλληλα μη δημοφιλή
οικονομικά μέτρα πιθανώς θα οδηγήσουν σε πρόωρες
εκλογές Όπως αναφέρει ο Economist η ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας παρουαάζεται ως μία μακρινή
προοπτική αλλά ακόμη και όταν αυτή επέλθει θα είνα
χλιαρή σύμφωνα με τους οικονομολόγους του Εοο
nomist Τώρα μετά από επτά χρόνια συνεχόμενης ύφεσης
είνα πιθανό ένα Grexit παν καν πάρει την τελική έγκριση
το Brexit
κυβέρνηση

Σε οριακό σημείο η ελληνική κρίση
Στο ίδιο κλίμα κινεάα κα η Wall Street Journal Σε ένα
αποκαλυπτικό άρθρο που δημοσιεύει αναφέρετα στην
κρίση τονίζοντας ότι πληαάζει σε πιθανό οριακό σημείο
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει πλέον την αντοχή να αντιμετωπίσει τις άκαμπτες
απαιτήσεις των δανειστών και η σκέφτεται πρόωρες
εκλογές το 2017 Επικαλείται σχόλια Ελλήνων αξιωματούχων
που διαβεβαιώνουν όπ δεν υπάρχει απόφαση

για εκλογές όπως και ότι θα επανεξετάσουν την
τον Ιανουάριο Όπως αναφέρει η εφημερίδα
οι εκλογές θα επέτρεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από
τις πέσεις ενός αντιδημοφιλούς προγράμματος διόχχιχτης
του οποίου τα μαθηματικά έριξαν τελικά κάθε ελληνική
κυβέρνηση από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση το 2009
Ο Αλέξης Τοΐιρας όπως κα α προκάτοχοι του πασχίζει
για να πετύχει τους αυστηρούς δημοαονομκούς στόχους
σε μία σημαδεμένη από την ύφεση κα κουρασμένη από
τη λπότητα χώρα
κατάσταση

Όμως τώρα πια μετά από πολλές ανηφόρες κα κοπηφόρες
στον δρόμο της διαπραγμάτευσης οι ευρωπαϊκές
έχουν χάσει την όρεξη και ένα νέο ελληνικό
δράμα μπορεί να φέρει Grexit
κυβερνήσεις

Αντέδρασαν οι δανειστές
Όλοι οι θεσμοί ξαφνικά ακύρωσαν την παρουσίας τους
σε επενδυπκό συνέδριο για την Ελλάδα οτις ΗΠΑ Ο
λόγος για το 18ο ετήαο συνέδριο Capital Link στο
πλαίαο του Invest In Greece Forum στη Ν Υόρκη
Ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού για τη ν ελληνική
οικονομία με 1.300 συμμετέχοντες και εκπροσώπηση
της κυβέρνησης από τέσσερεις υπουργούς Μία ευκαιρία
η κυβέρνηση να δείξει ένα καλό πρόσωπο ςπους επενδυτές

και οι υπουργοί είχαν μπαράζ επαφών με άλλους

πολπικούς κα ακονομκούς παράγωντες Στην αποστολή
ήταν η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ο
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Πα
παδημητρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος κα Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός

Οικονομίας

και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης
Εκεί αναμενώταν ότι θα μιλήσουν και οι επικεφαλής
των δανειστών όπου και θα έλεγαν τα
καλύτερα για να πείσουν τους επενδυτές να έρθουν
στην Ελλάδα Όμως μετά την αρνηπκή τροπή στη
κα τις εντάσεις στις εκατέρωθεν δηλώσεις
ακύρωσαν τη συμμετοχή τους η Ντέλια Βελκουλέσκου
από το ΔΝΤ όπως κα οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσμών από ΕΚΤ ESM και Κομιαόν
διαπραγματευτές

διαπραγμάτευση
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• ΕΛΠΕ. Την υλοποίηση από τα ΕΛΠΕ ενός

επενδυτικού

προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρω μέσα στην
επόμενη 5ετία ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου
Capital Link ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου,
Γρηγόρης Στεργιούλης. Βούληση του ομίλου,
όπως είπε ο κ. Στεργιούλης, είναι να διαδραματίσει
χα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το
ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας προϊόντα και καινοτόμους
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να
κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικού
ενεργειακού ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη. Σελ. 20

εκμεταλλευθεί
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Βούληση του ομίλου όπως είπε

ο CEO των ΕΛΠΕ κ Γρηγόρης

Στεργιούλης είναι να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια
ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα

πρωταγωνιστικό

τ

Επενδυτικό
πρόγραμμα 1 δισ
ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ
Την υλοποίηση από τα ΕΛΠΕ ενός επενδυτικού προγράμματος

ύψους 1 δισ ευρώ μέσα στην επόμενη 5ετία ανακοίνωσε
από το βήμα του συνεδρίου Capital Link ο διευθύνων σύμβουλος
του ομίλου Γρηγόρης Στεργιούλης Βούληση του
ομίλου όπως είπε ο κ Στεργιούλης είναι να διαδραματίσει
τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό
φάσμα παρέχοντας προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες
στον καταναλωτή αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία
που παρουσιάζεται ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως
ηγετικός ενεργειακός όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη Εθεσε ωστόσο
ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό
και ανάπτυξη του ομίλου τη διασφάλιση της διεθνούς
παρουσίας ταυ κλάδου της διύλισης και την
παρουσία του στο 25 των κορυφαίων διυλιστηρίων διεθνώς
με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας Ο
κ Στεργιούλης διέγνωσε ότι διανοίγονται ευνοικός προοπτικός
ανταγωνιστικής

προκειμένου να καταστεί η
χώρα περιφερειακός ενεργειακός
κόμβος στρατηγικής
με κεντρικό ρόλο στη
ΝΑ Ευρώπη και στη Μεσόγειο
Εθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα
σημασίας

την εκπόνηση αξιόπιστου
και μακροχρόνιου

ενεργειακού

σχεδιασμού ώστε να

δημιουργηθεί ένα σταθερό
επενδυτικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία
Ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ

Θα παρέχουν

προϊόντα
και καινοτόμες
υπηρεσίες
στον καταναλωτή
και θα ισχυροποιήσουν
τη θέση τους
στη ΝΑ Ευρώπη

ανέδειξε σε στρατηγικό στόχο
του ομίλου την ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με
διεθνείς εταιρείες του κλάδου Είμαστε έτοιμοι
αμέσως μετά την επικύρωση των συμβάσεων να προχωρήσουμε
στις έρευνες για την αξιοποίηση του δυναμικού της
χώρας σε υδρογονάνθρακες δήλωσε χαρακτηριστικά
στις περιοχές όπου η εταιρεία έχει ανακηρυχθεί
σε επιλεγείς αιτών Για την εν εξελίξει επεξεργασία και
ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο ο κ Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ
στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
γεωλογικού στόχου Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο
εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα αποθέματα
100 εκατ βαρελιών όπως είπε
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ Στεργιούλης
εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη μελλοντική πορεία του
ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των
ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με πρόβλεψη για κέρδη
EBITDA άνω των 700 εκατ ευρώ παρά τα χαμηλά διεθνή
περιθώρια και τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά
κορυφαίες

αναφερόμενος

ενθαρρυντικά

πρωτεύοντος

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ
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Καραμουζικ Ομιλία στο Capital Link Forum

To τραπεζικό σύστημα

βελτιώνεται σταθερά
βελτίωση των

Σταθερήτου εγχώριου

συνθηκών

τραπεζικού

ουστήματος καταγράφεται
πλέον και ίο 2016 είναι έτος
κερδοφορίας έπειτα από
έξι χρόνια απωλειών τόνισε o
πρόεδρος της Eurobank Νίκος
Καραμούζης μιλώντας στο Capital
Link Forum ενώ εκτίμησε ότι
οργανικής

υπάρχουν σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης του κλάδου
Το μέλλον του τραπεζικού
έχει προοπτικές καθώς
έπειτα από επτά χρόνια ύφεσης
προβλέπεται για την ελληνική
συστήματος

οικονομία μέσος ρυθμός
ανάπτυξης της τάξης του 3 την
επόμενη πενταετία o οποίος θα

ενισχύσει την πιστωτική
την παραγωγή προμηθειών

επέκταση

και θα επιτρέψει την
διαχείριση των NPLs
επισήμανε ο κ Καραμούζης
ότι υπάρχει ακόμη χώρος

αποτελεσματική

προσθέτοντας

για εκλογίκευση των δαπανών
και βελτίωση του κόστους
χρηματοδότησης

την ίδια στιγμή
που οι τράπεζες διαπραγματεύονται
με ελκυστικές τιμές
Όσον αφορά τις θετικές εξελίξεις
που έχουν καταγραφεί
η ρευστότητα από ης
διεθνείς αγορές με τα 25 δισ ευ
ρώ repo των ελληνικών τραπεζών
η εξέλιξη των NPLs και των
NPEs που προβλέπονται σε
έδαφος το πρώτο τρίμηνο
του 2017 η εκλογίκευση του
κόστους η πώληση μη τραπεζικών
στοιχείων του ενεργητικού
και η ενίσχυση των προ
εσόδων που εκτιμώνται
στα 4,5 δισ ευρώ το 2016 και
επισημαίνονται

αρνητικό

προβλέψεων

δημιουργούν ισχυρό κεφαλαιακό
μαξιλάρι φέροντας τον δείκτη
CETI στο 18,3
Οι προκλήσεις

κ Καραμούζης αναφέρθηκε
και στις προκλησεις που έχει να
αντιμετωπίσει το σύστημα και
είναι κυρίως η επάνοδος κατα¬
Ο

θέσεων που κινούνται στα 135
δισ ευρώ έναντι 145 δισ ευρώ
πριν από τηγ κρίση και 173 δισ
ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014
όπως και η μείωση των NPEs κατά
38
Η διαχείριση των NPEs
απαιτεί τη χρήση του υψηλού
στοκ προβλέψεων ύψους 52 δισ
ευρώ στην Ελλάδα και των
nou διαθέτουν οι τράπεζες
collaterals

την αξιοποίηση νομοθετικών
εργαλείων την πώληση
δανείων και τη ρευστοποίηση
ενεχύρων και τις διαγραφές είπε
Ο πρόεδρος της Eurobank
ότι οι τράπεζες καλούνται
επισήμανε

να αντιμετωπίσουν την πίεση
στην κερδοφορία η οποία
προκύπτει από την αρνητική
επέκταση που κινείται
στο 3
την απομόχλεύση και
πιστωτική

τις εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις
με χαμηλότερα επιτόκια
προέρχεται από μη
ιδρύματα όπως και από
τις τεχνολογικές εξελίξεις που
αλλάζουν το λειτουργικό περιβάλλον
και οδηγούν σε νέο
μοντέλο
Ο κ Καραμούζης αναφέρθηκε
επίσης σε μια σειρά από νέους
εποπτικούς κανόνες που επηρεάζουν
την κεφαλαιακή θέση του
κλάδου
Η πλήρης πρόσβαση στις αγορές
η αξιοσημείωτη ανάκαμψη
των καταθέσεων και π ταχύτητα
επιστροφής στην κανονικότητα
εξαρτώνται άμεσα από τον βαθμό
βελτίωσης του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος και την
της εμπιστοσύνης και
αξιοπιστίας παράγοντες που δεν
εξαρτώνται από τις τράπεζες
ο κ Καραμουζης Αυτές
οι εξελίξεις θα μπορούσαν να
οδηγήσουν μεταξύ άλλων σε
επάνοδο καταθέσεων της τάξης
των 25 δισ ευρώ τους επόμενους
12 με 19 μήνες
Ανταγωνισμός

τραπεζικά

τραπεζικό

αποκατάσταση

επισήμανε

SID.10698667
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lï li

i

ρι

ιλη Επενδυτικό πρόγραμμα 1 δισ ευ ρώ από ία ΕΛΠΕ την επόμενη πενταετία

Ευνοϊκές προοπτικές στην ενέργεια
βούληση των ΕΛΠΕ να δια

Τηδραματίσουν τα επόμενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο
σε όλο το ενεργειακό φάσμα
παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόμες υπηρεσίες στον
αλλά και να
κάθε ευκαιρία που
παρουσιάζεται ώστε να
τπ θέσπ τους ως
ηγετικός ενεργειακός όμιλος
στη ΝΑ Ευρώπη επισήμανε ο
καταναλωτή

εκμεταλλευθούν

ισχυροποιήσουν

διευθύνων σύμβουλος τους Γρηγόρης
Στεργιουλης στη φωτογραφία
μιλώντας στο 18ο ετήσιο
Capital Link Invest in Gre¬

ece Forum Έθεσε ωστόσο ως

προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε
περαιτέρω σχεδιασμό και
ανάπτυξη του Ομίλου τη
της διεθνούς ανταγωνιστικής
παρουσίας του κλάδου
της διύλισης και την παρουσία
του στο 25 των κορυφοίων
διεθνώς με συνεχείς

μέσα στην επόμενη πενταετία
ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού
ύψους δισ ευρώ Κατά
τη συμμετοχή του σε ανοικτή
συζήτηση με θέμα Ο ενεργειακός
τομέας Τάσεις ανάπτυξη

l

διασφάλιση

•

προοπτικές

διυλιστηρίων

παρεμβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και
νέων τεχνολογιών
και τεχνογνωσίας
Ο κ Στεργιούλης ανακοίνωσε
ότι n σημαντική κερδοφορία
των ΕΛΠΕ σηνεχίστηκε και το

ο διευθύνων

σύμβουλος των ΕΛΠΕ τόνισε ότι

διανοίγονται ευνοϊκές

ενσωμάτωσης

2016 με πρόβλεψη για κέρδη
EBITDA άνω των 700 εκατ ευ

διεθνή
και τις δυσμενείς συνθήκες

ρώ παρά τα χαμηλά

περιθώρια

στην εγχώρια αγορο ενώ

προοπτικές

προκειμένου να καταστεί
n χώρα μας περιφερειακός
ενεργειακός κόμβος στρατηγικής
σημασίας με κεντρικό ρόλο
στη ΝΑ Ευρώπη και τη
Μεσόγειο

IS1D.-10698730I
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Γ ΣΤΕΡΠΟΥΛΗΣ ΣΤΟ

CAPITAL LINK

INVEST IN GREECE

FORUM

Με κέρδη πάνω από 700 εκατ αναμένεται
να κλείσει το 2016 για τα ΕΛ.ΠΕ
Me σημαντική κερδοφορία που

αναμένεται

να ξεπεράσει χα 700 εκατ ευ
ρώ συνεχίστηκε και το 2016 η ανοδική
πορεία του ομίλου των Ελληνικών
ενώ το νέο επενδυτικό
που θα υλοποιήσει την επόμενη
πενταετία ανέρχεται σε 1 δισ ευρώ
Τα ανωτέρω επισήμανε ο διευθύνων
σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ Γ Σχεργιούλης
μιλώντας 18ο Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη εκφράζοντας
την αισιοδοξία του για τη
πορεία ενώ στάθηκε στη σημασία
της εκπόνησης αξιόπιστου
Εθνικού Ενεργειακού
που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα
ώστε να δημιουργηθεί σταθερό
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή
Πετρελαίων

πρόγραμμα

μελλοντική

Νέο επενδυτικό
πρόγραμμα 1 δισ
για την επόμενη πενταετία

λο το ενεργειακό φάσμα ισχυροποιώντας
τη θέση του ως ηγετικός ενεργειακός

►

όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη θέτοντας
όμως ως προαπαιτούμενο τη διασφάλιση

►

μιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και
βελτίωση τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας
και βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης

μακροχρόνιου

Σχεδιασμού

διαδικασία

Σημείωσε ότι διανοίγονται ευνοϊκές
προοπτικές ώστε να καταστεί η χώρα
περιφερειακός ενεργειακός κόμβος
στρατηγικής σημασίας στη ΝΑ Ευρώπη
και την Μεσόγειο και σε αυτή την
κατεύθυνση υπογράμμισε ότι πρέπει
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια
διαφοροποίηση του ενεργειακού
εφοδιασμού

Να περιοριστεί η χρήση στερεών
καυσίμων
Να προχωρήσει ο ενεργειακός
με προτεραιότητα στις
ΑΠΕ
Στον πυρήνα αυτού του σχεδιασμού
πρόσθεσε θα πρέπει να βρίσκεται η
σχέση ανάμεσα στο
και στην ενέργεια ενώ σημείωσε
ότι καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή
συνεργασία μεταξύ των κρατών
στο πλαίσιο των στόχων της Ε Ε
και της Ενεργειακής Ένωσης έως το
2020
Τόνισε τη βούληση του ομίλου να
πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό¬
μετασχηματισμός

ισορροπημένη

περιβάλλον

διαδραματίσει

Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθ

της διεθνούς ανταγωνιστικής
του κλάδου της διύλισης και
την παρουσία του στο 25 των κορυφαίων
διυλιστηρίων διεθνώς
Σημείωσε ότι στους κύριους μοχλούς
ανάπτυξης του στόχου των ΕΛ.ΠΕ είναι
η αυξημένη εξωστρέφεια με τις
παρουσίας

Χρειάζεται
Εθνικός
Ενεργειακός Σχεδιασμός

εξαγωγές

να ανέρχονται στο 60 της
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών
παραγωγής

με μεγάλες διεθνείς εταιρείες
NIOC Rosneft SOMO EGPC για την
προμήθεια πετρελαίου η εξισορρόπηση
50%-50 των προμηθειών από
traders και πετρελαιοπαραγωγούς κ.λπ
Αναφερόμενος στις πρόσφατες
θαλάσσιων και χερσαίων
τόνισε
περιοχών
Είμαστε έτοιμοι μετά
την επικύρωση των συμβάσεων να
στις έρευνες για την αξιοποίηση
του δυναμικού της χώρας σε
ενώ για τις έρευνες
στον Πατραϊκό έκανε λόγο για πολύ
στοιχεία προσθέτοντας ότι
αν ανακαλυφθεί πετρέλαιο εκτιμάται
ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα
100 εκατ βαρελιών
παραχωρήσεις

προχωρήσουμε

υδρογονάνθρακες

ενθαρρυντικά

αποθέματα
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Πρόκληση για
τουριστικές επενδύσεις
στην Ελλάδα
στο

και
κοινό να

αμερικανικό
Πρόσκληση
▼ διεθνές
επιχειρηματικό

επενδύσει

στον ελληνικό τουριστικό τομέα
απηύθυνε η υπουργός ΤουρισμούΈ
λενα Κουντουρά από το βήμα του Capital
Link Forum στη Νέα Υόρκη
Η υπουργός στην ομιλία της τη Δευτέρα
στην ειδική ενότητα με θέμα
ευκαιρίες στον Τουρισμό και
τη Φιλοξενία αναφέρθηκε στην ανοδική
Επενδυτικές

πορεία που κατέγραψε ο ελληνικός
τουρισμός τη διετία 2015 2016 και στις
θετικές προοπτικές για το 2017 Τόνισε
ότι σε εφαρμογή της εθνικής τουριστικής
πολιτικής και μέσα από τη στενότερη
συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες
για την αύξηση των τουριστικών μεγεθών
και για την προσέλκυση νέων
επενδύσεων Η υπουργός
πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους
των tour operators για την
των τουριστικών πακέτων το
2017 και των απευθείας δρομολογίων από
Η ΠΑ προς Ελλάδα σε συνέχεια της
αύξησης των πτήσεων του 2016 για τη
θερινή περίοδο και με στόχο τη διεκδίκηση
πτήσεων καθ όλη τη διάρκεια του
τουριστικών

ενίσχυση

έτους
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ν

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Ανοικτά είναι

Επέστρεψε
η εμπιστοσύνη
των αγορών

πια όλα τα σενάρια για την έκβαση της

διαπραγμάτευσης

με τους πιστωτές στη σκιά της ασυνήθιστης έντασης που

έχει ξεσπάσει δημοσίως με το ΔΝΤ Κρίσιμες συνομιλίες επίκεινται
έως την Παρασκευή σε τεχνικό και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο

Οι ελληνικές τρότιεζες επέστρεψαν
στην οργανική κερδοφορία
το 2016 μετά από έξι διαδοχικά
έτη απωλειών δήλωσε ο πρόεδρος
της Eurobank Νίκος Καρα
μούζης στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
της Capital Link στο
Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη
Ο Ελληνας τραπεζίτης
τον καθοριστικό ρόλο
για την επιστροφή στην κανονικότητα
που έχει το μακροοικονομικό
και πολιτικό περιβάλλον η
εμπιστοσύνη των αγορών και η
αξιοπιότια των οικονομικών
παράγοντες που δεν
από τις τρότιεζες
Σύμφωνα με τον κ Καραμούζη
παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα
και την οικονομική στασιμότητα
οι συνθήκες στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα παρουσιά
ζουν σταθερή βελτίωση ιδίως σε
επίπεδο ρευστότητας μη
δανείων NPLs και

Βαρύ το κλίμα στη διαπραγμάτευση

υπογράμμισε

πολιτικών

ΕΥΚΛ ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΣ

Δεν συζητάμε
τη λήψη
μέτρων

ελέγχονται

εξυπηρετούμενων

μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
NPEs ορθολογισμό κόστους
πώλησης μη βασικών στοιχείων
ενεργητικού και εσόδων
προ προβλέψεων Κατέληξε δε
υπογραμμίζοντας

πως οι τρότιεζες
εξακολουθούν να ενδυναμώνουν
την κεφαλαιακή τους θέση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΙ

Να μην παίζει
ξανά με εκλογές
ο Αλ Τοίπρας

Ο πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας

δέχθηκε φιλική προειδοποίηση
να μην αναστατώσει την Ευρω
ζώνη με απειλές για πρόωρες

εκλογές

το 2017 ειδικά από τη
στιγμή που πλησιάζουν οι εκλογές
οε Ολλανδία Γαλλία και Γερμανία

ανέφερε υψηλόβαθμος
Ευρωπαίος αξιωματούχος στο
πρακτορείο ΜΝΙ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η
της δεύτερης αξιολόγησης
μπορεί να καθυστερήσει έως
και τα τέλη Φεβρουαρίου αν
κάποια από ης πλευρές δεν
στις απαιτήσεις της Ο
αξιωματούχος υποστηρίζει
πως κάποιοι στην Ευρωζώνη
ειδικά η Γερμανία είναι ακόμη
αρκετά καχύποπτα με τον κ Τσί
πρα Έχουν συζητηθεί σκέψεις
πως ιοως δοκιμάσει να εκβιάσει
με εκλογές ώστε να πάρει μία
καλύτερη συμφωνία σχολίασε
η ίδια πηγή κάνοντας λόγο για
ολοκλήρωση

υποχωρήσει

ίδιος

αντιπαραγωγικό σκεπτικό που
μπορεί να φέρει το αντίθετο

αποτέλεσμα

Τα μέτρα που ζητά το ΔΝΤ
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά
από την Ελλάδα
ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλ Τσακαλώ
τος που μέσω δηλώσεών
του στον Guardian απάντησε
στον Π Τόμσεν Όπως
υποστηρίζει η ανάλυση του
Ταμείου στηρίζεται στην
αντίληψη του όρου
συμφωνία από την Αθήνα
για πρωτογενή πλεονάσματα
3,5 του ΑΕΠ Είναι μια
ανάλυση φειδωλή με την
αλήθεια εκτιμά και τονίζει
πως στο Eurogroup ο
υποστήριξε πως υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα
δεν έχουν κάποια οικονομική
ή πολιτική λογική Ο

Στα ακρα η σχέση
Αθήνας και Ε.Ε
με τσ ΔΝΤ

ξεκαθάρισε

0 πρωθυπουργός

ζοντας δυσαρέσκεια για τέτοιες
κινήσεις εν μέσω διαπραγμάτευσης
Την ίδια ώρα ευρωπαϊκές
πηγές παραπέμποντας οε ήδη

Αλ Τσίπρας ξεκινά σήμερα
κρίσιμο γύρο επαφών σε

δημοσιευμένα στοιχεία έκαναν
λόγο για παραπλανητικούς

Βρυξέλλες και Βερολίνο

ισχυρισμούς

του ΔΝΤ

ιδιότυπη

ίδιος

κ Τσακαλώτος αναφέρει
πως κάποια κράτη ζήτησαν
πλεονάσματα 3,5 για δέκα
χρόνια κάποια άλλα για
πέντε ενώ το ΔΝΤ υποστήριξε
πως δεν έχει σημασία
εάν μιλάμε για 5 ή 10 χρόνια
αλλά με ποια μέτρα
αυτά θα διασφαλιστούν ώστε
να βγαίνουν τα νούμερα
Δεν μπήκε καν στον
κόπο να συζητήσει τη
ελληνική πρόταση
για μείωση του στόχου
συμβιβαστική

μετά το 2018 από το 3,5
στο 2,5 και χρήση της μιας
ποσοστιαίας μονάδας για
μείωοη φόρων οε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις Σχετικά
με τη θέση του Ταμείου περί
μείωσης συντάξεων και

αφορολόγητου

αντέτεινε
πως οι δαπάνες για τις
συντάξεις και άλλα

επιδόματα

είναι περίπου στο 70
του ευρωπαϊκού μέσου όρου
και στο 52 της Γερμανίας
ενώ περαιτέρω μείωση θα

αυξήσει την ανισότητα και
τον κοινωνικό αποκλεισμό

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Vi

στην εξαετή

ιστορία των Μνημονίων
Πρωτοφανής
είναι η ένταση στο τρίγωνο
Αθήνας Βρυξελλών ΔΝΤ
και όλα τα σενάρια είναι πια ανοικτά
μετά την παρέμβαση Τόμσεν
ο οποίος αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα
του ελληνικού προγράμματος
τις επιλογές της Ευρωζώνης
και τη στάση της Αθήνας Το άρθρο
προκάλεσε χθες σφοδρές αντιδράσεις
Ο πρωθυπουργός Αλ Τσι
πρας που ξεκινά σήμερα κρίσιμο
γύρο επαφών σε Βρυξέλλες και
Βερολίνο αναφέρθηκε από τη
Νίσυρο σε ανόητους τεχνοκράτες
ενώ ηλεκτρισμένο ήταν το κλίμα
στιι χθεσινή πρώτη μέρα διαπραγματεύσεων
με τους Θεσμούς στην
Αθήνα Εκεί κυριάρχησε ένταση
με τη Ντ Βελκουλέσκου στην
εστάλη μήνυμα πως διαπραγμάτευση
μέσω blog δεν γίνεται
Με τη θέση αυτή συντάχθηκε και
η ευρωπαϊκή πλευρά των Θεσμών
που πέρα από τις επίσημες
προχώρησε χθες και σε
διαρροές με ευρωπαϊκές πηγές
να αποδίδουν στο Ταμείο
ισχυρισμούς και να
επιχειρούν να αποδομήσουν τα
επιχειρήματα υπέρ νέων περικοπών
στις συντάξεις και μείωσης
του αφορολόγητου
Το θερμό επεισόδιο με το ΔΝΤ
και μάλιστα δημοσίως καθιστά
ακόμη δυσκολότερο τον συμβιβασμό
μεταξύ όλων των παικτών
για να υπάρξει πολιτική συμφωνία
το συντομότερο που θα
και το ΔΝΤ στο ελληνι¬
οποία

τοποθετήσεις

παραπλανητικούς

περιλαμβάνει

Για το ότι το 50 των
Ελλήνων φορολογουμένων
από τη φορολόγηση του
εισοδήματος εκτιμούν πως εάν
συνοψιστούν φόρος εισοδήματος
και ασφαλιστικές εισφορές η
στην Ελλάδα είναι πάνω
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Παραθέτοντας στοιχεία του ΟΟΣΑ
από το 2015 επισημαίνεται πως
κάποιος με αποδοχές στο 7 του
μέσου όρου και με δύο παιδιά έχει
φορολογική επιβάρυνση ύψους
15
στην Ελλάδα διπλάσια από
αυτή της Πορτογαλίας και περίπου
τρεις φορές μεγαλύτερη από της
Ισπανίας
εξαιρούνται

φορολόγηση

κό πρόγραμμα Τα νέα δεδομένα
ενισχύουν τα σενάρια καθυστερήσεων
τουλάχιστον στο πρώτο
του 2017 ενώ τροφοδοτούν
και τη συζήτηση περ εγχώριων
πολιτικών εξελίξεων Εγείρουν
παράλληλα ερωτήματα για το εάν
θα μπορέσουν να ενταχθούν τα
ελληνικά ομόλογα στην ποσοτική
χαλάρωση τον Μάρτιο του 2017
και να μην καθυστερήσει η απόφαση
για παράδειγμα μετά τις
γερμανικές εκλογές ιον Σεπτέμβριο
του 2017 Όσον αφορά στο
Ταμείο πηγές με γνώση των ισορροπιών
στο εσωτερικό του μιλώντας
στην Η σημειώνουν πως
το άρθρο Τόμσεν εκφράζει γνωστές
θέσεις Θεωρούν όμως πως
πλέον ίσως αποδειχθεί δυσκολότερος
ο συμβιβασμός για τους
συμμετοχής του Ταμείου
συμμετοχή που θέτει ως όρο ιο
Βερολίνο που έως χθες πάντως
δεν είχε λάβει θέση σιο θέμα
Χθες πάντως στην περίπου
τρίωρη συνάντηση των επικεφαλής
των Θεσμών με το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης στην
Αθήνα ο Ευκλ Τσακαλώτος έθεσε
το θέμα της παρέμβασης Τόμοεν
στην Ντ Βελκουλέσκου εκφρά¬
δίμηνο

όρους

Κοινοί υπολογισμοί Κο
μισιόν και ΟΟΣΑ κατά την πρώτη
αξιολόγηση δείχνουν διεύρυνση
της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα
Το αφορολόγητο όρτο μετ
ώθηκε κατά 10 κατ ευθυγραμμίστηκε
με εκείνο άλλων κρατών
όπως της Ισπανίας και της Γερμανίας

Ο μέσος όρος των συντάξεων
οτη Γερμανία το 20 13 ήιαν
1.233 ευρώ ιον μήνα ενώ στην
Ελλάδα ανερχόταν οε 846 ευρώ
δηλαδή κατά 457ο χαμηλότερος

ν*ί Σχετικά με την ειοπρα
ξιμότητα των φόρων στην Ελλάδα
υποστηρίζουν πως η φορολογτκή
συμμόρφωση των Ελλήνων τους
πρώτους εννέα μήνες του 2016
αυξήθηκε από 77 το 20 1 5 στο 8 1
για τους τέσσερις βασικούς φόρους
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0 IiaGcums
ανέβασε rov Dow Jones
Καλά πήγαν χθες οι αγορές παρ ότι Τρίτη και 13 Δεν ξέρω
αν ήταν επειδή ο Γιώργος Σταθάκης χτύπησε το καμπανάκι
της έναρξης των εργασιών στη Wall Street ή επειδή οι Αμερικανοί
δεν είναι προληπτικοί αλλά ο Dow Jones κινήθηκε
κοντά στις 20.000 μονάδες Βλέπετε κάτι η προσδοκία ότι
σήμερα η Fed θα ανακοινώσει αύξηση των επιτοκίων κάτι
το μάζεμα των κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές το
θέμα είναι ότι από την εκλογή του πολυεκατομμυριούχου
επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ και μετά οι αγορές είναι
συνεχώς πάνω Οσο για τα δικά μας το χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν
χθες την Ημέρα Ελλάδας Σε αυτό το πλαίσιο αναρτήθηκε
στη Wall Street η ελληνική σημαία και ο Σταθάκης σήμανε
την έναρξη της συνεδρίασης έχοντας δίπλα του εκτός των
ξένων υπουργών και αμερικανών παραγόντων τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση
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Καμπανάκι στη Wall Street από ιον Γ Σιαθάκπ
ελληνική ημέρα έζησε χθες το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης με τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη να δίνει το
εναρκτήριο λάκτισμα στις αγορές
Πιο συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν
χθες την Ημέρα Ελλάδας στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης Σε αυτό το πλαίσιο αναρτήθηκε
η ελληνική σημαία στη Wall Street και ο υπουργός
Γιώργος Σταθάκης χτύπησε το καμπανάκι της
έναρξης των εργασιών
Μια

21. Ν ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Ν Καραμούζης

Σε κερδοφορία
οι τράπεζες
Έπειτα από έξι χρόνια απωλειών οι
τράπεζες επέστρεψαν σε οργανική
κερδοφορία εντός του 2016 τόνισε ο Νίκος
Καραμούζης από το βήμα του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
είπε πρόεδρος της Eurobank παρά τις
συνεχιζόμενες αβεβαιότητες και τη
της οικονομίας οι συνθήκες στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα βελτιώνονται
ελληνικές

Όπως

στασιμότητα

με σταθερό ρυθμό
Οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να
αφορούν α τον αργό
ρυθμό ανάκαμψης των καταθέσεων και την
ανάγκη μείωσης του τεράστιου αποθέματος
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
NPEs
η οποία απαιτεί αποτελεσματική
αντιμετωπιστούν

διαχείριση του σημαντικού αποθέματος
προβλέψεων 55 δισ ευρώ και των σχετικών
εξασφαλίσεων Β την πώληση και
ρευστοποίηση μη εξυπηρετούμενων
στοιχείων και γ τη διαγραφή μη
cirmnnpiri/.n πττπιτήπΓΜν

περιουσιακών
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Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, δήλωσε ο Γ. Σταθάκης στο πλαίσιο του
Invest in Greece Forum
Σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης,
διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και
επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017.
Αυτό σηµείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός οµιλητής σε
γεύµα στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Ο υπουργός, σηµείωσε ακόµη την εκτίµησή του
ότι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της
Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
- Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
- Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή. Ο
υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί, όπως είπε, καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις
στον κλάδο της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες
επενδυτικές ευκαιρίες:
- Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του
συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
- Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του '90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
- Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
- Νοτιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε µέσα ενηµέρωσης της

https://left.gr/
Publication date: 14/12/2016 22:43
Alexa ranking (Greece): 446
https://left.gr/news/syntoma-i-ekt-tha-einai-se-thesi-na-entaxei-ta-ellinika-omologa-...

οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
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Παναγιωτάκης: Επέκταση στο εξωτερικό και συνεργασίες, τα εργαλεία για την
επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ

Στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό της ΔΕΗ αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος,
Μανώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
καλώντας τους διεθνείς επενδυτές να συµµετάσχουν στην υλοποίησή του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης και τα στελέχη
της εταιρείας είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά
κεφάλαια που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που
έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, ο κ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για
την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης
και δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά,
καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία EBASCO, µε συνέπεια να
πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά
κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
ΠΗΓΗ: http://energypress.gr
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Παρέµβαση του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη: Η Ελλάδα
ξαναγεννιέται, επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης
"Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά να
επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 18ο
ετήσιο συνέδριο "Capital Link στο πλαίσιο του Invest In Greece Forum", που πραγµατοποιείται σήµερα στη Ν.
Υόρκη.
Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει την αλλαγή εικόνας πλέον και τις προοπτικές που
έχουν ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην
προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επισηµαίνει ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούµενη φορά
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας στους συµµετέχοντες του
Φόρουµ και τους είχε παροτρύνει να πιστέψουν "στην προσπάθεια µας να ανατάξουµε την ελληνική
οικονοµία και να επενδύσετε στην Ελλάδα", για να τονίσει: "Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν
δεν το µετανιώνουν σήµερα". "Γιατί", όπως σηµείωσε, "µέσα στο 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την
θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια
σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα
σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον".
Ο κ. Τσίπρας υπογραµµίζει ότι "τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα
αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018". Επισηµαίνει επίσης ότι "σε αναγνώριση
των προσπαθειών µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου
Μαΐου και αναµένεται να έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017.
"Εποµένως ανανεώνω και φέτος την πρόσκληση µου προς εσάς", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, για να
υπογραµµίσει: "Η Ελλάδα ξαναγεννιέται! Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή".
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Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ παρουσίασε ο Μ. Παναγιωτάκης στο Capital Link Κάλεσµα για επενδύσεις
Ο κ. Παναγιωτάκης καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του
επιχειρηµατικού πλάνου της ΔΕΗ
Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται παρουσίασε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο
πάνελ για την ενέργεια, στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων
& Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές
µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ,
εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην
είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε
τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
www.bankingnews.gr
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Παναγιωτάκης: Επέκταση στο εξωτερικό και συνεργασίες, τα εργαλεία για την
επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ

Στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
Μανώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
καλώντας τους διεθνείς επενδυτές να συµµετάσχουν στην υλοποίησή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, ο
κ. Παναγιωτάκης και τα στελέχη της εταιρείας είχαν πολύ σημαντικές
συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές μεγάλων οίκων, επενδυτικά
κεφάλαια που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ,
εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει ομόλογα της ΔΕΗ,
εκπροσώπους οίκων εξειδικευμένων στην είσπραξη και την ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασμών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών με
τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, ο κ.
Παναγιωτάκης, συμμετέχοντας στο πάνελ για την ενέργεια,
παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ με ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης και ειδικότερα της
γεωθερμίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της λιγνιτικής
παραγωγής, ώστε αυτή τα επόμενα χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%,
ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες,
μεταξύ των οποίων σημαντική θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής
παραγωγής, με στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
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διαμορφούμενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ενεργειακής ενοποίησης
και δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα
μετατραπεί από εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού
της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης ανέφερε:
i) τη μονιμοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις
γειτονικές χώρες μέσω θυγατρικών εταιριών, όπως αυτές που έχει σε
Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηματικές συνέργειες (join venture) με ελληνικές και ξένες
επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αμερικανούς επενδυτές
να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήματα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την
αμερικανική εταιρεία EBASCO, με συνέπεια να πραγματοποιήσει το
θαύμα του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα
αμερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηματικές συνεργασίες στο πλαίσιο του
επιχειρηματικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουμ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης
Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν
πολύ σημαντικές συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές μεγάλων
οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να
επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει
ομόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευμένων στην είσπραξη
και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασμών, καθώς επίσης και
εκπροσώπους εταιριών με τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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«Ηµέρα Ελλάδος» η 13/12 στην Wall Street - Ο Γ. Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι
έναρξης (+vid)

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου 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».
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.
Ο Γιώρος Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης στην Wall Street την Τρίτη 13
Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm *
Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of
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Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith *
SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic
Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος
της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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ΔΕΗ: Έντονη παρουσία στο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, στα πλαίσια του Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη παρουσίασε τη νέα στρατηγική
της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, ο κ.Παναγιωτάκης αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Έντονη παρουσία της ΔΕΗ στο Capital Link Invest in Greece Forum
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης
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Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ ανέλυσε ο Μ. Παναγιωτάκης στη Ν. Υόρκη
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει
οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων
λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ ανέλυσε ο Μ. Παναγιωτάκης στη Ν. Υόρκη
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ ανέλυσε ο Μ. Παναγιωτάκης στη Ν. Υόρκη
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει
οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων
λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ ανέλυσε ο Μ. Παναγιωτάκης στη Ν. Υόρκη
Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ και τα βασικά εργαλεία του στρατηγικού της σχεδιασµού ανέλυσε ο
διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη.
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης,
συµµετέχοντας στο πάνελ για την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ειδικότερα, αναφέρθηκε: α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας, β)
στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα χρόνια
να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα , γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις
γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε
στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα
µετατραπεί από εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Ως
βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες
(join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές
να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και
υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του
εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές
συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου. Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών
Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς
αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη
ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων
στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε
τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Παναγιωτάκης: Επέκταση στο εξωτερικό και συνεργασίες, τα εργαλεία για την
επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ
Στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό της ΔΕΗ αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος,
Μανώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
καλώντας τους διεθνείς επενδυτές να συµµετάσχουν στην υλοποίησή του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης και τα στελέχη
της εταιρείας είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά
κεφάλαια που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που
έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, ο κ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για
την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης
και δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά,
καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία EBASCO, µε συνέπεια να
πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά
κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Μ. Παναγιωτάκης (ΔΕΗ): Πρόσκληση για επενδύσεις απηύθυνε στο Greece
Forum στη Νέα Υόρκη

Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Tη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που δηµιουργούνται παρουσίασε
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο
πάνελ για την ενέργεια που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
www.worldenergynews.gr
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Παναγιωτάκης: Επέκταση στο εξωτερικό και συνεργασίες, τα εργαλεία για την
επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ
Στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό της ΔΕΗ αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος,
Μανώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
καλώντας τους διεθνείς επενδυτές να συµµετάσχουν στην υλοποίησή του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης και τα στελέχη
της εταιρείας είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά
κεφάλαια που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που
έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, ο κ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για
την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης
και δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά,
καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία EBASCO, µε συνέπεια να
πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά
κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Α.Τσίπρας προς οµογένεια: «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται»

Νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον Τουρισµό από Ελληνοαµερικάνους επενδυτές

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Η Ελλάδα ξαναγεννιέται. Επιλέξτε να είστε µέρος αυτής της αναγέννησης. Δεν έχετε παρά
να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του κατά τις εργασίες του 18ου Capital Link Invest In Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Με την παρέµβασή του, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αλλαγή εικόνας και τις προοπτικές που έχουν
ανοίξει για την ελληνική οικονοµία και ανανεώνει την πρόσκλησή του για συµµετοχή στην προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεων στη χώρα µας.

Ο κ. Τσίπρας σηµείωσε ότι «τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί
µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018». Είπε επίσης ότι «σε αναγνώριση των προσπαθειών
µας, το πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου αποφάσισε την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων
για την ελάφρυνση του χρέους σύµφωνα πάντα µε τη συµφωνία του περασµένου Μαΐου και αναµένεται να
έχει πρόσβαση στις αγορές εντός του 2017».
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Επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τουρισµό

Ενθουσιώδης υποδοχή επιφύλαξε η οµογένεια στην η υπουργό Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά, η οποία ήταν
κεντρική οµιλήτρια στην συνεδρίαση για τις επενδυτικές ευκαιρίες στον Τουρισµό και στην Φιλοξενία. Στο
πάνελ συµµετείχαν οι Αλέξανδρος Κοσµόπουλος, Partner – Alexiou & Kosmopoulos Law Firm, Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος – TEMES SA, Μίλτος Καµπουρίδης, Founder &
Managing Partner – Dolphin Capital, κ. Σπύρος Σπυρόπουλος, Senior Advisor – Oaktree Capital Management και ο
Ευτύχιος Βασιλάκης, αντιπρόεδρος – Aegean Airlines S.A.

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά επισήµανε ότι ο τουρισµός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα
και για πρώτη φορά εφαρµόστηκε στην Ελλάδα από το Υπουργείο Τουρισµού εθνική τουριστική πολιτική
που εµπλουτίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν και που δηµιουργεί το ευνοϊκό πλαίσιο για την προσέλκυση
νέων επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Οι επιδόσεις ρεκόρ που κατέγραψε συνεχόµενα ο ελληνικός τουρισµός την τελευταία διετία, τόνισε η
Υπουργός, ήταν αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών και στοχευµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της
επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της προώθησης νέων ελληνικών προορισµών και θεµατικών
τουριστικών προϊόντων, του ανοίγµατος νέων και δυναµικών ξένων αγορών για την ενίσχυση των
τουριστικών εσόδων, την αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών και υπηρεσιών και την προσέλκυση
νέων επενδύσεων.

«Η Ελλάδα είναι παγκόσµιος ελκυστικός προορισµός που προσφέρεται για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο,
και αποτελεί πρόσφορο πεδίο για νέες τουριστικές επενδύσεις χαµηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης»,
επισήµανε η κ. Κουντουρά.
Στο συνέδριο συµµετείχε ο εκπρόσωπος του Αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου κ. Ryan Barnes.
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Νέα Υόρκη Ηµέρα Ελλάδος στην Wall Street, χτύπησε το καµπανάκι ο κ. Γ.
Σταθάκης
Jump to navigation

Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση
προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών
Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE
Euronext 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.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και
στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της
Αµερικής, καθώς και εταιρίες που συµµετείχαν στον 18o
Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη
ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης
των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016. Από το
Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham,
Chief Operating Officer.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή
τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε
µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την
παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από
πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο
Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος
Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο
Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης
Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης,
Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της
Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine Petroleum (NYSE:
ANW) Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) Eldorado Gold Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios
Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy
Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς
και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S. Papadimitriou &
Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos
Law Firm * Apollo Management International *Artemis ITS SA *Axia
Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup *
Credit Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise
Greece *EY * European Bank for Reconstruction and Development
*First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia
Properties REIC * Hellenic Petroleum SA * Intercontinental Real
Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners
Law Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey &
Company Greece * momencioTM * National Bank of Greece * NBG
Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest
Holdings SA * Reed Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises *
Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas
καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital
Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital
Link.
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Eurobank chairman outlines conditions in Greek banking system at Capital Link forum
Eurobank chairman Nikolaos Karamouzis focused on the improvement of the conditions in the Greek banking system
as well as on the challenges they have to address during a speech at the investing forum Capital Link in New York on
Wednesday.
He underlined that in 2016 Greek banks returned to profitability after six years of losses and that progress has been
achieved in improving liquidity, in the number of non-performing loans and in cost rationalisation.
Referring to the challenges they face, he focused on the slow rate of deposits recovery and on the reduction of the
reserve of non-performing exposures (NPEs) which total 106 billion euros and require, as he claimed, an effective
management of the inventory provisions and guarantees by offering to clients sustainable long-term solutions.
Karamouzis also said that the banks’ full access to the markets, the significant recovery of deposits and a speedy
return to normality are linked, in general, with the improvement of the macroeconomic and political environment and of
course with the full restoration of market confidence and the credibility of economic policies – factors that can’t be
controlled by the banks.
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Δείτε πως ο Γ. Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι έναρξης στην Wall Street (+video)

Δείτε το σχετικό video στο τέλος του άρθρου
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου 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».
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.
Ο Γιώρος Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης στην Wall Street την Τρίτη 13
Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm *
Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of
Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith *
SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic
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Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος
της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.

www.worldenergynews.gr
Διαβάστηκε 11 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Δεκέµβριος 2016 14:52
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Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.

Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)

Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm *
Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of
Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith *
SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic
Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος
της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Η Ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13
Δεκεµβρίου 2016. Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating
Officer.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
nyse

Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο
Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος
στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος
στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιρειών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum, Danaos Corporation, Dorian LPG, Eldorado Gold Corporation, Euroseas Ltd., Navios Maritime Holdings,
Safe Bulkers, Tsakos Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
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Papadimitriou & Partners Law Firm, Aegean Airlines S.A., Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm, Apollo Management
International, Artemis ITS SA, Axia Ventures Group, Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C., Citigroup, Credit
Suisse, Dolphin Capital Partners, ELLAKTOR, Enterprise Greece, EY, European Bank for Reconstruction and
Development, First Athens S.A., Greek National Tourism Organization, Grivalia Properties REIC, Hellenic Petroleum
SA, Intercontinental Real Estate & Development, Intralot, Libra Group, Karatzas & Partners Law Firm, Lamda
Development, Megas Yeeros Group, McKinsey & Company Greece, momencioTM, National Bank of Greece, ΝBG
Pangaea REIC, Piraeus Bank, Public Power Corporation S.A., Quest Holdings SA, Reed Smith, SEV Hellenic
Federation of Enterprises, Shearman & Sterling (London) LLP, Tite Capital Limited,Trans Adriatic Pipeline (TAP),
Watson Farley & Williams, White Key Villas 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 Ελλάδος» η χθεσινή στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης - Ο Γ.
Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι έναρξης (+vid)

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου 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».
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.
Ο Γιώρος Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης στην Wall Street την Τρίτη 13
Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm *
Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of
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Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith *
SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic
Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος
της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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«Ηµέρα Ελλάδος» η χθεσινή στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης - Ο Γ.
Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι έναρξης
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα
Στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου 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».
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.
Ο Γιώρος Σταθάκης χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης στην Wall Street την Τρίτη 13
Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold
Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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 HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
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Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) –
Danaos Corporation (NYSE: DAC) – Dorian LPG (NYSE:LPG) – Eldorado Gold
Corporation – Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) – Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) – Safe Bulkers – Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Επενδύοντας στην ελληνική ανάπτυξη: Το 18 Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece Forum
Το 18 Συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum
στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή του υπουργού
Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου

Στις «επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα,
αναφέρθηκε η πολιτική ηγεσία του υπ.
Οικονομίας
Στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν δέκα
συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας μας και στις
μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
αναφέρθηκαν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής
υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, στις κεντρικές ομιλίες τους στο 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in
Greece Forum», στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδημητρίου κατά την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραμα και
Στρατηγική», επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια ανάκαμψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες,
ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές προστέθηκαν 140 έργα.

Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συμφώνησαν σε μια βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση
του χρέους της τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο
1,5%, ενώ από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναμένεται να
ακολουθήσει η συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης,
γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι
οποίες συνοψίζονται στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση
των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις
και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια
μίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά,
βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή μια φυσική πύλη προς
την Ευρώπη. Παράλληλα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με κράτος δικαίου και
οργανωμένες υποδομές αλλά και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, σε
ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε ως τομείς που αποτελούν
«επενδυτικές ευκαιρίες» για τους διεθνείς επενδυτές, τον τουρισμό, την αγορά
ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τομέα, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες,
τις επιστήμες υγείας και τη φαρμακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισμό, τα
logistics και τις μεταφορές.
Το Ταμείο Συμμετοχών συστήνεται τις επόμενες μέρες
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Επιδιώκοντας την
ανάπτυξη - Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου
συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο
αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, μετά και
τη συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Πλέον,
το στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να μπορέσει να μπει σε ένα δρόμο
βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: προπάντων
το ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης
προκειμένου να διαμορφωθεί στην Ελλάδα εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που θα
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μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση
δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στα χρηματοοικονομικά εργαλεία
που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράμματα του νέου
ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) που
συστήνεται τις επόμενες μέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (με τη
μόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη
χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν
γένει στις επενδυτικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από
τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε τις ενέργειες της
κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του επιχειρείν, με
στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο
επιχειρηματικό περιβάλλον, με σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της
φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της χρηματοδότησης», τόνισε ο
αναπληρωτής υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση για
διάλογο, ο οποίος μπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα
τελευταία χρόνια.
Πηγή
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Tourism Min Kountoura calls on international businessmen to invest in Greece
Tourism Minister Elena Kountoura called on American and international business representatives to invest in the
Greek tourism sector.
Kountoura was addressing the Capital Link Forum, in New York on Monday.
She also referred to the upward trend of the Greek tourism in the period 2015-2016 and the positive outlook for 2017.
She stressed that the implementation of the national tourism policy and the closer cooperation between the public and
private sector have created the conditions for an increase in tourist arrivals and attraction of investments in the
sector.
She referred to the government's support to investments and the interventions of the Tourism Ministry over the last
two years for the removal of bureaucratic barriers, the simplification of licensing procedures and operation of tourism
enterprises and the encouragement of new investment projects.
The minister held meetings with representatives of tour operators to strengthen tourist packages in 2017 as well as
the direct flights from the US to Greece, following the increase of the 2016 flights in the summer season.
She had private meetings with film industry operators to attract new film productions in Greece as well as with
American universities institutions and educational institutions to organize educational trips and holidays in Greek
destinations.
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Tourism Min Kountoura calls on international businessmen to invest in Greece
Tourism Minister Elena Kountoura called on American and international business representatives to invest in the
Greek tourism sector.
Kountoura was addressing the Capital Link Forum, in New York on Monday.
She also referred to the upward trend of the Greek tourism in the period 2015-2016 and the positive outlook for 2017.
She stressed that the implementation of the national tourism policy and the closer cooperation between the public and
private sector have created the conditions for an increase in tourist arrivals and attraction of investments in the
sector.
She referred to the government's support to investments and the interventions of the Tourism Ministry over the last
two years for the removal of bureaucratic barriers, the simplification of licensing procedures and operation of tourism
enterprises and the encouragement of new investment projects.
The minister held meetings with representatives of tour operators to strengthen tourist packages in 2017 as well as
the direct flights from the US to Greece, following the increase of the 2016 flights in the summer season.
She had private meetings with film industry operators to attract new film productions in Greece as well as with
American universities institutions and educational institutions to organize educational trips and holidays in Greek
destinations.
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Η ελληνική σηµαία στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold
Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
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Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas 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 Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης [εικόνες]
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε

επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
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Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold
Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Η ελληνική σηµαία κυµάτισε στη Wall Street µε αφορµή την «Ηµέρα Ελλάδος»
Χθες, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής
αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των
εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε η διοίκηση της αµερικανικής χρηµαταγοράς στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, σε συνεργασία µε την Capital Link.
Πιο συγκεκριµένα, χθες, Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext 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 την µέρα.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
«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 HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές» επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Capital Link.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
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Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) - Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold Corporation Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos Energy Navigation
(NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law Firm *
Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National Bank of
Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed Smith *
SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans Adriatic
Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas 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 Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης [εικόνες]
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext 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.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός κ. Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεµβρίου 2016.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: η κα Stacey Cunningham, Chief Operating Officer.
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Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell”, συµµετείχαν από πλευράς κυβερνητικών φορέων: ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύµβουλος, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Eric Tourret, ο Πρέσβης της
Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, κ. Χάρης Λαλάκος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο κ. Μάνος Κουµπαράκης, Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι Aegean Marine
Petroleum (NYSE: ANW) Danaos Corporation (NYSE: DAC) - Dorian LPG (NYSE:LPG) - Eldorado Gold
Corporation - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) - Navios Maritime Holdings (NYSE: NM) - Safe Bulkers - Tsakos
Energy Navigation (NYSE:TNP)
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους: A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm * Aegean Airlines S.A. *Αlexiou & Kosmopoulos Law Firm * Apollo Management
International *Artemis ITS SA *Axia Ventures Group* Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. * Citigroup * Credit
Suisse * Dolphin Capital Partners * ELLAKTOR * Enterprise Greece *EY * European Bank for Reconstruction and
Development *First Athens S.A. * Greek National Tourism Organization * Grivalia Properties REIC * Hellenic
Petroleum SA * Intercontinental Real Estate & Development * Intralot * Libra Group * Karatzas & Partners Law
Firm * Lamda Development * Megas Yeeros Group * McKinsey & Company Greece * momencioTM * National
Bank of Greece * NBG Pangaea REIC * Piraeus Bank *Public Power Corporation S.A. * Quest Holdings SA * Reed
Smith * SEV Hellenic Federation of Enterprises * Shearman & Sterling (London) LLP *Tite Capital Limited * Trans
Adriatic Pipeline (TAP) * Watson Farley & Williams * White Key Villas καθώς και ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
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Εθνική Πανγαία: Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος
Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα
Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εμφανίζουν άνοδο της μέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθμισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν με
σημαντική ζήτηση παγκοσμίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές μοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελματική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρμανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδομένης της ύπαρξης ικανού αριθμού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δημιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της μη ύπαρξης, ακόμα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σημαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκμισθωθούν προκειμένου να διαμορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον μισθωτή, ως ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου 116 δωματίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας μας και, μέσω της επέκτασης της
επενδυτικής μας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητά μας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηματοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσμικού επενδυτή, στον τουρισμό, ένα βασικό οικονομικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της
εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντομότερο δυνατόν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, με τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σημαντικότερων επενδυτικών
οχημάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
μετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγμάτευση των μετοχών της στην κατηγορία
μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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Σταθάκης: Θεσµικές οι παρεµβάσεις στην ενεργειακή αγορά
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δημόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της.
Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ.
Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Σε ερώτηση για τους ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η
Ελλάδα συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να
νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε:
«Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε
να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της
κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα από εκεί
και πέρα είναι θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει ένα
πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό περιβάλλον όσο και με τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Συνολικά οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σταθερού οικονομικού
περιβάλλοντος που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο
οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.

http://www.tromaktiko.org/
Publication date: 14/12/2016 10:08
Alexa ranking (Greece): 8942
http://www.tromaktiko.org/%ce%b3%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b...

Γρ. Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Προτεραιότητα ένα Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο για
σταθερό επενδυτικό περιβάλλον

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”,
που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και
οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
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Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Απόλυτη προτεραιότητα η εκπόνηση ενός αξιόπιστου
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού
O Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής
σηµασίας
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”,
που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και
οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε τη
«Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την υιοθέτηση
από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά
και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το
2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
- η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
- η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
- η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
- η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
- η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
- η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
- καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
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Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
www.bankingnews.gr
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Γρ. Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Προτεραιότητα ένα Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο για
σταθερό επενδυτικό περιβάλλον

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”,
που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και
οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου
να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσµίως µε
τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση µέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόµες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
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Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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Δεν συµφωνεί µε το ΔΝΤ για τα πρωτογενή πλεονάσµατα ο Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου
Τη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ερωτηθείς για το κείµενο
που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Πολ Τόµσεν και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης της οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της
συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Source:: KoolNews-Economy
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Ο Ευκλ. Τσακαλώτος ζήτησε εξηγήσεις από τη Βελκουλέσκου

Ο Ευκλ. Τσακαλώτος ζήτησε εξηγήσεις από τη
Βελκουλέσκου
Εξηγήσεις από την εκπρόσωπο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στους θεσµούς, κ. Ντέλια
Βελκουλέσκου, ζήτησε χθες ο υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευκλ. Τσακαλώτος, για τη σκοπιµότητα της
δηµοσίευσης του άρθρου του Ταµείου για την κατάσταση στην Ελλάδα, µία ηµέρα πριν από την έναρξη
του νέου κύκλου διαπραγµατεύσεων µεταξύ Αθήνας και δανειστών.
Σύµφωνα µε υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χθες, κατά τη
διάρκεια της πρώτης συνάντησης µε τους επικεφαλής των θεσµών, ότι η διαπραγµάτευση δεν πρέπει να
γίνεται µέσω ιστολογίων (blogs). Το ίδιο στέλεχος σηµείωσε ότι, από την πλευρά της, η κ. Βελκουλέσκου
υποστήριξε πως το ΔΝΤ δεν είχε ως στόχο να δυσκολέψει τις διαπραγµατεύσεις, αλλά στο να καταγράψει
τις απόψεις του για την κατάσταση των διαπραγµατεύσεων και της ελληνικής οικονοµίας.
Το παραπάνω περιστατικό είναι ενδεικτικό του κλίµατος που επικρατεί στις διαβουλεύσεις. Λίγο νωρίτερα,
ο κ. Τσακαλώτος µέσω της εφηµερίδας The Guardian είχε εξαπολύσει επίθεση προς το ΔΝΤ υποστηρίζοντας
ότι η ανάλυσή τους πως υπάρχει προδιάθεση από την ελληνική πλευρά να συµφωνήσει σε πρωτογενή
πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ µετά το 2018 «είναι µία ανάλυση φειδωλή µε την αλήθεια».
Μάλιστα, ανέφερε ότι στο τελευταίο Eurogroup το ΔΝΤ υποστήριξε αναφορικά µε τη χρονική περίοδο που
πρέπει η Ελλάδα να διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ πως «δεν έχει σηµασία για εµάς αν
είναι τρία, πέντε ή δέκα χρόνια υψηλών πλεονασµάτων, πρέπει και πάλι να δούµε περισσότερα µέτρα για
να βγουν τα νούµερα, αφού δεν νοµίζουµε πως το 3,5% είναι επιτεύξιµο χωρίς τέτοια µέτρα». Και
προσέθεσε ότι «αντί να έχει το θάρρος της γνώµης του και να µας βοηθήσει να µειώσουµε το µέγεθος ή /
και τη χρονική περίοδο των πλεονασµάτων, βάζει όλη την πίεση σε εµάς για να καθορίσουµε νέα µέτρα
λιτότητας για το 2019 και µετά».
Παράλληλα, ο υπουργός απέκρουσε τα επιχειρήµατα του ΔΝΤ ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη είναι πολύ
υψηλή στην Ελλάδα και ότι πρέπει να µειωθεί το αφορολόγητο όριο για να διευρυνθεί η φορολογική βάση.
Σηµείωσε, δε, ότι «το Ταµείο ζητεί από τους Ελληνες συνταξιούχους και τις φτωχότερες τάξεις µισθωτών
να είναι φειδωλοί στις ανάγκες τους, τη στιγµή που το ίδιο είναι φειδωλό µε την αλήθεια».
Πάντως, η επίθεση στο ΔΝΤ από τους Ελληνες υπουργούς χθες ήταν συντονισµένη. Ο υπουργός
Οικονοµίας, κ. Δ. Παπαδηµητρίου, στο περιθώριο του συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µε αφορµή το επίµαχο άρθρο του Ταµείου, κάλεσε το Ταµείο να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5% του ΑΕΠ. Ειδικά για το θέµα των
εργασιακών σχέσεων, ο υπουργός ανέφερε πως η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ενώ υποστήριξε πως η προσπάθεια επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Γ. Σταθάκης
Επίσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκης, κληθείς να σχολιάσει τις απόψεις του
ΔΝΤ δήλωσε πως «οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους
Ευρωπαίους. Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018, που έχει πλεόνασµα 3,5%
του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο
µέτρο. Αρα από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων
προκειµένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
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O κ. Γρηγόρης Στεργιούλης στο 18ο Capital Link "Invest in Greece" Forum
Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο 18ο Capital Link
"Invest in Greece" Forum (Metropolitan Club, New York) Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού
Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο
Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο "18ο Invest in
Greece Forum", που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών. Κατά
τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα "Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη & Προοπτικές",
ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειµένου να καταστεί η
χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε...
Kourdistoportocali.com · πριν από 3 ηµέρες 17 ώρες ·
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O κ. Γρηγόρης Στεργιούλης στο 18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, στο
18ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
(Metropolitan Club, New York)
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison– ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ
Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
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Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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ΕΛΠΕ: Στα 700 εκατ. η πρόβλεψη για τα EBITDA 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Τα παραπανω επεσήµανε ο CEO των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο 18ο Capital Link Invest in
Greece Forum που πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο η ανακάλυψη και
παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς
εταιρίες του κλάδου.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
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Απολύσεις στο κράτος ως "ισοδύναµο" παραµονής στην εξουσία
Του Γιώργου Κράλογλου
Αριστερό παραμύθι και η κόντρα με το ΔΝΤ. Οι Τσίπρας, Καμμένος και οι
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν κοντράρονται ούτε μεταξύ τους. Η "οσφυοκαμψία" στους θεσμούς
τους τσάκισε τα κόκαλα. Η εξέλιξη είναι ορατή. Οι δανειστές ζητούν μέτρα 3,5-4,5
δισ. και θα τα πάρουν. Ο Τσίπρας θέλει παράταση στην εξουσία και θα την πάρει
όταν πέσουν οι υπογραφές. Αλλού είναι το θέµα.
Με ποια μέτρα θα συμβιβαστούν οι δανειστές για να μην κάνουν δύσκολη τη ζωή
του Τσίπρα στην εξουσία. Και ως εκ τούτου να τον διευκολύνουν στο πολιτικό του
παιχνίδι.
Πρόκειται για δύσκολο σταυρόλεξο που βάζει στο τραπέζι το ΔΝΤ αλλά με δυνατούς λύτες όπως είναι ο
Σόιµπλέ και η Λαγκάρντ, ο Τόµσεν και ο Νταϊσεµπλουµ.

και πέρα σπατάλη χρόνου να ψειρίζουν τη µαϊµού... με την Ελλάδα
και το ελληνικό ζήτημα από τη στιγμή που έχουν τον Τσίπρα και τους 153 του "ναι σε όλα"
έτοιµους να υπογράψουν τα πάντα αρκεί να µην χάσουν την εξουσία.
Οι δανειστές θεωρούν από εδώ

Συνεπώς αποκλείεται να χάσουν την ευκαιρία να κλείσουν τη διαπραγμάτευση χωρίς να ανοίξουν τους
φακέλους που άφηναν στην άκρη για λόγους σκοπιµότητας.
Άλλωστε τα δύσκολα αγκάθια όπως η αποκρατικοποίηση, οι απολύσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και η
κατάργηση της κρατικής παρέμβασης στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων είναι
ήδη απλωµένος τραχανάς... στο τραπέζι που δεν µαζεύεται αλλά και δεν µαγειρεύεται... παραπέρα.
Ήρθε η ώρα λοιπόν των φακέλων της γωνίας. Και ο ογκωδέστερος αυτών είναι το κράτος, το μέγεθός
του, οι απασχολούµενοι και η έκταση που πρέπει να πάρει η συρρίκνωση.
Η βάση για να στηριχθεί, ανοιγμένος, ο φάκελος αυτός έχει ήδη στηθεί και συνδέεται με τις ανάγκες της
οικονοµίας και την ανάπτυξή της.
Για τους δανειστές αντίδοτο της υπερφορολόγησης δεν μπορεί να είναι άλλο από τη μείωση των δαπανών
για το κράτος µε κατάργηση Οργανισµών και απολύσεις.
Η άποψη τους (θα προβληθεί ανοικτά ίσως και τις επόμενες ημέρες) θεμελιώνεται στις φωνές της αγοράς
και των επενδυτών (θα χρησιμοποιηθούν και επιχειρήματα επενδυτών και Ελλήνων ομιλητών των
παραγωγικών τάξεων στο forum Invest in Greece της Capital Link στην Νέα Υόρκη) και για ενίσχυση της
ανάκαμψης με χρηματοδότηση της οικονομίας και από πόρους που θα εξοικονομηθούν από τη συρρίκνωση
του κράτους (δηµόσιες επενδύσεις).
Κοινή θέση ΔΝΤ και Ευρωπαίων δανειστών είναι ότι δεν πάει άλλο με την ελληνική παρελκυστική τακτική
στη συρρίκνωση του κράτους.
Και αφού η αποκρατικοποίηση δρομολογήθηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο δεν μένει πλέον άλλο
από την κάθετη διάλυση Οργανισμών και κρατικών υπηρεσιών με αυτόματη μείωση του δυναμικού τους
που επιβαρύνει τους προϋπολογισµούς.
Με την θέση αυτή πρέπει να αναμένεται (ως δεδομένο) πως οι δανειστές θα αφαιρέσουν από την
κυβέρνηση Τσίπρα τη δυνατότητα να διοχετεύει πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλάγιους
μηχανισμούς, προς Οργανισμούς και Εταιρίες ελεγχόμενες άμεσα ή και έμμεσα (τοπική αυτοδιοίκηση) από
το κράτος.
Και εδώ είναι που θα αρχίσει το πραγματικό πανηγύρι με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και όχι η ψευτοπανήγυρης που
πάνε να προκαλέσουν οι Τσακαλώτος και Τζανακόπουλος με τη δήθεν κόντρα της κυβέρνησης προς το
ΔΝΤ.
Θα αρνηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα μέτρα συρρίκνωσης του κράτους επιλέγοντας κάποια δήθεν ρήξη με την Ευρώπη
απειλώντας όχι μόνο εκλογές αλλά και έξοδο από το ευρώ με ελληνική πρωτοβουλία η θα αποσιωπήσει το
γεγονός µπερδεύοντας τους ιθαγενείς για να µην χάσει την εξουσία;
Η αίσθηση των δανειστών, που δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα επιμείνουν στο άνοιγμα του φακέλου
"συρρίκνωση - κράτους", είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα υπογράψει (ανάμεσα στα άλλα) και το "σύμφωνο
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επίθεσης" στον κρατικό τοµέα µε µαχαίρι σφαγής που θα τροµάξει.
Η αίσθηση πολιτικών (της αντιπολίτευσης) που θεωρούν πως δεν θα έχουν πρόβλημα να προσαρμοσθούν
στις απαιτήσεις των δανειστών αφού θα παραλάβουν μαζί με την αποκρατικοποίηση και τη διάλυση
Οργανισμών και κράτους από την κυβέρνηση Τσίπρα (όποτε γίνουν εκλογές) είναι ότι ο Τσίπρας δεν θα
διστάσει να βάλει την υπογραφή του και σε αυτή την συμφωνία ως "ισοδύναμο" για την παραμονή του
στην εξουσία.
george.kraloglou@capital.gr
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Προσιζληση σιους πρωτοπόρους
επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας
κάλεσε τους Αμερικάνους
επενδυτές ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Πανα
γιωτάκης συμμετέχοντας στο πάνελ
για την ενέργεια στο πλαίσιο του ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum
στη Νέα Υόρκη Ο ίδιος ανέφερε
ότι n ΔΕΗ στα πρώτα της βήματα οργανώθηκε
και υποστηρίχθηκε από την
αμερικανική εταιρεία EBASCO με συ

Να

νέπεια να πραγματοποιήσει το θαύμα
του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας σε lO
χρόνια και τώρα καλεί τα αμερικανικά
κεφάλαια σε επιχειρηματικές συνεργασίες
στο πλαίσιο του επιχειρηματικού
της πλάνοι Στο περιθώριο του φόρουμ
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΗ κ Παναγιωτάκης και η διευθύντρια

της Διεύθυνσης Επενδυτικών
Σχέσεων Χρηματοδότησης Αλεξάνδρα
Κονίδα είχαν πολύ σημαντικές σηναν

τήσεις με οικονομικούς αναλυτές
οίκων επενδυτικά κεφάλαια
που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται

μεγάλων

να επενδύσουν στη ΔΕΗ εκπροσώπους
κεφαλαίων που έχουν αγοράσει ομόλογα
της ΔΕΗ εκπροσώπους οίκων
εξειδικευμένων

στην είσπραξη και την
ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασμών
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιρειών
με τεχνικό ενδιαφέρον για τη
ΔΕΗ

Γ Καν

fSID:W700705

2. ΝΑΥΑΓΙΟ 2015 ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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►

►ΑΓΝΟΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Εγκλωβισμένος ο Τσακαλώτος
κάνει πολιτική με την ελπίδα
ΑΥΡΙΟ ψηφίζουμε με ονομαστική
Στη συνέχεια θα τους εξηγήσουμε
ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με το
Μνημόνιο και ελπίζουμε να το καταλάβουν
απάντησε χθες το βράδυ ο
υπουργός Οικονομικών κ Ευκλείδης
Τσακαλώτος στον ορυμαγδό των

αντιδράσεων του Βερολίνου και
κάποιων από τους θεσμούς για τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού
Οι αντιδράσεις καταρχήν του
και στη συνέχεια και του
Eurogroup έφτασαν στο σημείο ο
Μηχανισμός Σταθερότητας
να παγώσει την εφαρμογή των
μέτρων για το χρέος
τουλάχιστον μέχρι και τον Ιανουάριο
του 201 7
Ο κ Τσακαλώτος θα βρεθεί αύριο
στο Βερολίνο για μια ομιλία στο
Ιδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ αλλά
σύμφωνα με το περιβάλλον του δεν
έχει προγραμματισμένη συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών της
Γερμανίας κ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
ο οποίος κίνησε τα νήματα για τις
σημερινές δυσάρεστες εξελίξεις για
το ελληνικό πρόγραμμα
Κατά την έναρξη των χθεσινών
συναντήσεων με τους θεσμούς και
πριν ανακοινωθεί μέσω του twitter
από τον εκπρόσωπο του πρόεδρου
του Eurogroup κ Ρέινς ότι τα
μέτρα για το χρέος που
αποφασίστηκαν στο Eurogroup της
5ης Δεκεμβρίου παγώνουν μέχρι και
τον Ιανουάριο ανώτερο υτελεχος του

υπουργείου Οικονομικών συνιυτούσε
ψυχραιμία απέναντι στις διαδικασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη
Παρ όλα αυτά όμως η κυβέρνηση
έχοντας εγκλωβιστεί στην υπόσχεση
για τη διανομή μερίσματος 61 7 εκατ
ευρώ σε 1 6 εκατομμύρια συνταξιούχους
και την αναστολή της αύξησης
των συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά
του Βορειοανατολικού Αιγαίου

Βερολίνου

Ευρωπαϊκός

βραχυπρόθεσμων

βραχυπρόθεσμα

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

και υπερταμειο
σουμε και αυτό το θέμα Η aid
μενη συνάντηση αφορούσε το
υπερταμειο για το οποίο
του ΥΠΟΙΚ τόνισε
ότι συζητήθηκαν οι διαδικασίες
μέχρι να καταστεί λειτουργικό
μέχρι και το τελος Φεβρουαρίου
του 201 7
Σήμερα το πρόγραμμα
την εξέταση της
αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών
και θέματα ενέργειας που
θα αναλάβουν οι αρμόδιοι κ.κ
Δημήτρης Παπαδημητρίου και
αξιωματούχος

περιλαμβάνει

Γιώργος Σταθάκης οι οποίοι
θα φτάσουν το απόγευμα από
τη Νέα Υόρκη όπου παρακολούθησαν

το συνέδριο του
Capital Link

Τα θέματα

ενέργειας
μπαίνουν
σήμερα στην

ατζέντα των
συζητήσεων
του Γ Σταθάκη
με τους
θεσμούς

Η κυβέρνηση φαίνεται
ότι προτίμησε
να αντιμετωπίσει
tous θεσμού με
τετελεσμένα γεγονότα
παρά να δεχθεί μια
βαριά πολιτική ήττα
αποσύρονται τη
σχετική τροπολογία

την τελική θέση των θεσμών για το
θέμα

Αγκάθι

Πάντως το πρόβλημα που οδήγησε
στις χθεσινές εξελίξεις ήταν η επιμονή
της κυβέρνησης να μοιράσει τα
61 7 εκατ ευρώ από το πρωτογενές
πλεόνασμα που προβλέπεται ότι θα
φτάσει το 1 91 δισ ευρώ 1 1 του
ΑΕΠ δηλαδή θα είναι διπλάσιο από
το στόχο του προγράμματος για
0,5 του ΑΕΠ δηλαδή 875
εκατ ευρώ
Η υπέρβαση κατά 1 δια ευρώ του
στόχου αποτελεί ακόμη πρόβλεψη
που δεν έχει επικυρωθεί ως αποτέλεσμα
ούτε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ ούτε
από τη Eurostat Συνεπώς με βάση
τα καθιερωμένα από τα προγράμματα
διάσωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για οποιοδήποτε λόγο μέχρι
και τον Απρίλιο όταν η Eurostat θα
επικυρώσει τα δημοσιονομικά
των κρατών-μελών της
ευρωζώνης για το 201 7
Ακόμη και αν το πλεόνασμα
τελικά το ζητούμενο είναι
τι θα γίνει μέχρι τότε με το ελληνικό
πρόγραμμα με δεδομένο ότι με την
αλλαγή του χρόνου όλες οι μεγάλες
οικονομίες της ευρωζώνης μπαίνουν
επίσημα ή ανεπίσημα σε προεκλογική
περίοδο και άρα κανείς δεν θα
ρισκάρει να πάρει για την Ελλάδα
αποφάσεις που δεσμεύουν τις επόμενες
κυβερνήσεις
πλεόνασμα

αποτελέσματα

φαίνεται ότι προτίμησε να αντιμετωπίσει
τους θεσμούς με τετελεσμένα
γεγονότα παρά να δεχθεί μια βαριά
πολιτική ήττα αποσύροντας τη σχετική
τροπολογία που έχει καταθέσει
από τη Δευτέρα και θα ψηφιστεί σήμερα
To μόνο θετικό της χθεσινής

ημέρας

ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διατήρησε μια στάση αναμονής
χωρίς αιχμηρές δηλώσεις κατά της
κυβέρνησης τονίζοντας ότι περιμένει

επικυρωθεί
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Συνεργασίες της ΔΕΗ
με αμερικανικά κεφάλαια
Κάλεσμα στα αμερικανικά

κεφάλαια για επιχειρηματικές
συνεργασίες με τη ΔΕΗ
στο πλαίσιο του επιχειρηματικού
της πλάνου απηύθυνε
ο επικεφαλής της
Μανώλης Πανα
γιωτάκης φωτ παρουσιάζοντας
τη στρατηγική της
ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο Capital Link
Invest in Greece Forum στη
Νέα Υόρκη Στο περιθώριο του φόρουμ ο κ Πανα
γιωτάκης και η επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδυτικών
Σχέσεων και Χρηματοδότησης Αλεξάνδρα Κο
νιδά όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ είχαν σημαντικές
επαφές με οικονομικούς αναλυτές μεγάλων οίκων
επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και εκπροσώπους οίκων
εξειδικευμένων στην είσπραξη και στην ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασμών καθώς και με εκπροσώπους
εταιρειών με τεχνικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ
είναι η αναφορά του κ Παναγιωτάκη στη
στήριξη που παρείχε στη ΔΕΗ η αμερικανική EBASCO
στα πρώτα της βήματα όπως χαρακτηριστικά είπε
Επιχείρησης

Αξιοσημείωτη
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Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 17

• Πανγαία

Στα ξενοδοχεία πόλης και στις φοιτητικές
κατοικίες επεκτείνεται η εταιρεία επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ σε μια
κίνηση περαιτέρω διεύρυνσης του επενδυτικού
μέσω νέων κατηγόριων επενδυτικών ακινήτων
που εμφανίζουν σαφως ελκυστικότερες
τα τελευταία χρόνια Σελ 21
ρίσκου

προοπτικές

4. Η ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
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Η Πανγαία επενδύει
σε ξενοδοχεία πόλης
και φοιτητική στέγαση
και στις φοιτητικές κατοικίες
η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
Εθνικό Πανγαία ΑΕΕΑΠ σε μια κίνηση περαιτέρω διεύρυνσης
του επενδυτικού ρίσκου μέσω νέων κατηγοριών επενδυτικών
ακινήτων που εμφανίζουν σαφώς ελκυστικότερες προοπτικές
τα τελευταία χρόνια Σε σχετική ομιλία του στο πλαίσιο
ετήσιου συνεδρίου που πραγματοποίησε η Capital Link
στη Νέα Υόρκη ο κ Αριστοτέλης Καρυτινός διευθύνων
σύμβουλος της εισηγμένης ανακοίνωσε τη σύναψη μνημονίου
συνεργασίας για την απόκτηση δύο ακινήτων στην
Πάτρα Τα εν λόγω ακίνητα Θα εκμισθωθούν προκειμένου
να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν από τον ενοικιαστή
ως ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου και δυναμικότητας
116 δωματίων το πρώτο ακίνητο και ως ξενοδοχειακή μονάδα
48 επιπλωμένων διαμερισμάτων απευθυνόμενων σε
φοιτητές το δεύτερο ακίνητο
s
Οπως τόνισε χαρακτηριστικά o κ Καρυτινός τα ξενοδοχεία
πόλης και η φοιτητικό στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της
εταιρείας μας και μέσω της επέκτασης της επενδυτικής
μας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους θα ενισχυθούν
n περαιτέρω διαφοροποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
και η διασπορά κινδύνου
Σύμφωνα με τον κ Καρυτινό τα ξενοδοχεία πόλης
άνοδο της μέσης πληρότητάς τους τα τελευταία
χρόνια ενώ αποτελούν και πόλο έλξης ξένων επενδυτών
όπως αποδεικνύεται από την τάση αναβάθμισης των
μονάδων στις μεγάλες πόλεις Αντίστοιχα ο
κλάδος της φοιτητικής στέγασης αποτελεί ένα εναλλακτικό
επενδυτικό προϊόν με σημαντική ζήτηση παγκοσμίως Στην
Ελλάδα δεδομένης της ύπαρξης σημαντικού αριθμού φοιτητών
που προέρχονται από άλλες πόλεις από αυτήν όπου
σπουδάζουν δημιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης
Συνολικά την τελευταία τετραετία η Πανγαία έχει
πάνω από 600 εκατ κυρίως στην ελληνική αγορά
για την απόκτηση επενδυτικών ακινήτων Μάλιστα το
2017 στόχος είναι η άντληση πρόσθετων κεφαλαίων 250
300 εκατ κατ ελάχιστον προκειμένου να επεκτείνει ακόμα
περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της
Στο ξενοδοχεία πόλης

επεκτείνεται

εμφανίζουν

ξενοδοχειακών

δαπανήσει

Ν Χ

Ρ0ΥΣΑΝ0ΓΛ0Υ

5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ 400.000 ΠΕΛΑΙΩΝ
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ογαριασμοί
ούνται πιο
μαίνουν
Γτότηταβ τηβ
πκά λιγότερο
ναλωτών
3ούν

ρυθμίζουν Tis

οφειλέε tous

Χρεώσεις με ιον μήνα και
πώληση 400.000 πελαιών
Τα σχέδια που εξετάζει ύστερα από την πίεση των δανειστών για άνοιγμα της αγοράς
ΤΟΥ

ΠΩΡΓΟΥ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ

την έκδοση μηνιαίων
στους πελάτες
της ΔΕΗ που επιθυμούν να
τους λαμβάνουν ηλεκτρονικά μέχρι
την πώληση εταιρείας με 400.000
500.000 καταναλωτές προκειμένου
να ελέγξει η ίδια την υποχρεωτική
μείωση του μεριδίου της Και από
γενναίες εκπτώσεις πέραν του
15
σε όσους καταναλωτές
παραμένουν συνεπείς στις
λογαριασμών

Από

υφισταμένου

υποχρεώσεις τους μέχρι κλιμακωτές
μειώσεις για όσους δεν ξεπερνούν σε
οφειλές τα 500 ή 1.000 ευρώ
Τα παραπάνω αποτελούν μερικά
από τα σχέδια που έχει αποφασίσει
ή εξετάζει την περίοδο αυτή η ΔΕΗ
κάτω από την πίεση που της ασκεί

Σε τροχιά uXonoinons
η σύσταση εταιρειών που
θα προικοδοτηθούν με
πελατολόγιο και θα πωληθούν
το υποχρεωτικό από τους δανειστές
άνοιγμα της αγοράς και οι ανεξόφλητες
οφειλές που είναι και ο μεγάλος
της βραχνάς Διότι μηνιαίοι λογαριασμοί
έστω και ηλεκτρονικά σε
πρώτη φάση σημαίνει χαμηλότερα
ποσά που άρα εξοφλούνται πιο
αύξηση ρευστότητας της ΔΕΗ
αφού έτσι θα εισπράττει ανά μήνα
αντί ανά δίμηνο όπως σήμερα και
εύκολα

φυσικά προσαρμογή στον ανταγωνισμό
των ιδιωτών που υιοθέτησαν από
την αρχή τη συγκεκριμένη μέθοδο
Εφόσον μάλιστα ξεπερασθεί και τα
ζήτημα του κόστους 20 εκατ ευρώ σε
δαπάνες εκτύπωσης και αποστολής
που συνεπάγεται η μετατροπή όλων
των λογαριασμών σε μηνιαία βάση
ίσως να δούμε γενίκευση του μέτρου
και στους επτά εκατομμύρια πελάτες
Δεν είναι η μόνη ανατροπή που
φέρνει ο ανταγωνισμός στο ρεύμα
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και το
πλάνο της ΔΕΗ για σύσταση εταιρειών
λιανικής που θα προικοδοτηθούν
με πελατολόγιο και θα πωληθούν

μέσω διαγωνισμών προκειμένου
κατά τη διοίκηση της επιχείρησης
να επιτευχθεί ελεγχόμενα η
από το Μνημόνιο μείωση
του μεριδίου της στην αγορά Σύμφωνα
με την προκήρυξη της ΔΕΗ
για την επιλογή συμβούλου που θα
αναλάβει το έργο πρόκειται για τη
δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού
δείγματος πελατών από όλες
τις κατηγορίες τόσο από άποψη
χρήσης επαγγελματικοί οικιακοί
βιομηχανικοί αγροτικοί όσο και
από άποψη συνέπειας καλοπλη
ρωτές αλλά και κακοπληρωτές
αμέσως μετά να διεξαχθεί
υποχρεωτική

προκειμένου

Εκτός από ρευμα θα πωλεί και αέριο
Σε εταιρεία

που εκτόε από ρεύμα θα πωλεί και φυσικό αέριο ενώ θα
παρέχει και μια γκάμα υπηρεσιών εξοικονόμησα θα μετατραπεί
η ΔΕΗ Στη μετατροπή ms από πάροχο ηλεκτρικήε ενέργειαβ
σε εταιρεία napoxns ενεργειακών υπηρεσιών κατά το μοντέλο των
μεγάλων καθετοποιημένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο
πρόεδροβ ms ΔΕΗ Μανώληε Παναγιωτάκηβ από το βήμα του συνεδρίου
Capital Link Invest In Greece στη Νέα Υόρκη Ταυτόχρονα η ΔΕΗ
δίχωε να δώσει λεπτομέρειεε αναφέρει ότι ο Παναγιωτάκηε συναντήθηκε
με funds που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν
στη ΔΕΗ με εκπροσώπουβ κεφαλαίων που έχουν αγοράσει ομόλογα
ms ΔΕΗ με στελέχη οίκων εξειδικευμένων στην είσπραξη και ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασμών με εκπροσώπουε εταιρειών τεχνικού ενδια
cpépovTos για την επιχείρηση καθώε και με οικονομικούε αναλυτέε
μελλοντικά

ο διαγωνισμός για την επιλογή του
επενδυτή Σύμφωνα με τα όσα έχει
ανακοινώσει η ίδια η ΔΕΗ μιλάμε για
μια εταιρεία με 400-500.000 πελάτες
ήτοι το 6%-7 της αγοράς λιανικής

Το σχέδιο είναι εξαιρετικά χρονοβόρο
αλλά και περίπλοκο φαίνεται
πάντως ότι υιοθετείται από τον
υπ Ενέργειας Γ.Σταθάκη
ότι εντός τριμήνου πρέπει
να υποβληθούν οι προσφορές των
υποψήφιων συμβούλων και ότι η
επιλογή του επενδυτή θα απαιτήσει
άλλους 8 μήνες η πώληση του
πελατολογίου της ΔΕΗ σε ιδιώτες
δεν πρέπει να αναμένεται πριν το
Νοέμβριο του 2017
Το τρίτο ζήτημα που απασχολεί
έντονα τη ΔΕΗ αφορά τα ληξιπρόθεσμα
χρέη Αν και εκτιμάται ότι
μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν
τελικά ενταχθεί στη ρύθμιση των 36
δόσεων περίπου 600.000 οφειλέτες
διακανονίζοντας χρέη ύψους 1 δισ
ευρώ τα ληξιπρόθεσμα συνεχίζουν
να βρίσκονται στα επίπεδα των 2 δισ
Εχουν επομένως πέσει στο τραπέζι
διάφορες ιδέες που πιθανώς να
έως το τέλος του έτους
όπως η διαμόρφωση κλιμακωτών
αρμόδιο
Δεδομένου

ανακοινωθούν

ποσοστών εκπτώσεων για όσους
δεν ξεπερνούν σε οφειλές τα 500 ή
1 000 ευρώ Στον αντίποδα σε εκείνους
που παραμένουν συνεπείς μια
ιδέα είναι να τους χορηγηθεί πέραν
της έκπτωσης του 15 που ισχύει
σήμερα και νέα μείωση

6. ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ...
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Ο Μ. ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Νέα στρατηγική της ΔΕΗ, με θυγατρικές
και επιχειρηματικές συνέργειες
» Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ, με

αιχμή την επέκταση της παρουσίας

της στις γειτονικές χώρες μέσω θυγατρικών
και τις επιχειρηματικές συνέργειες, όπως και τις επενδυτικές
που υπάρχουν, ανάπτυξε ο
της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης στο πλαίσιο του ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη, ενώ είχε ενδιαφέρουσες συναντήσεις
με επιχειρήσεις και επενδυτές.
Ειδικότερα, ο Μ. Παναγιωτάκης
αναφέρθηκε:
- Στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο
της ΔΕΗ με ανάπτυξη των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και της αποθήκευσης
ευκαιρίες

Σημαντικές

► συναντήσεις
με επιχειρήσεις
και επενδυτές

επικεφαλής

και ειδικότερα της γεωθερμίας.

Στην ανανέωση και περιβαλλοντική
αναβάθμιση της λιγνιτικής παραγωγής,
ώστε αυτή τα επόμενα χρόνια
να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική
αναγκαιότητα.
- Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
στις γειτονικές χώρες, μεταξύ
των οποίων σημαντική θέση έχουν τα
έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής,
με στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στη διαμορφούμενη
των Βαλκανίων στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης.
- Στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων
της ΔΕΗ, η οποία θα μετα-

αγορά

τραπεί από εταιρεία παροχής
ενέργειας σε εταιρεία παροχής

ηλεκτρικής

ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδιασμού της
ΔΕΗ ο Μ. Παναγιωτάκης ανέδειξε
αφενός

τη μονιμοποίηση και επέκταση
της παρουσίας της επιχείρησης στις
γειτονικές χώρες μέσω θυγατρικών
-όπως αυτές σε Βουλγαρία,
Αλβανία και Τουρκία- και αφετέρου τις
εταιρειών

επιχειρηματικές συνέργειες (join
venture) με ελληνικές και ξένες

επιχειρήσεις.

Καλώντας τους Αμερικανούς επενδυτές
να επενδύσουν στον τομέα της
ενέργειας, υπενθύμισε την υποστήριξη

της αμερικανικής εταιρείας

EBASCO. ώστε η ΔΕΗ να προχωρήσει
στο θαύμα του εξηλεκτρισμού της
σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα
Ελλάδας

αμερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηματικές
συνεργασίες στο πλαίσιο του
επιχειρηματικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουμ, ο Μ.
Παναγιωτάκης και η διευθύντρια της

ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η Α Ε Κ Τ

F

Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων
και Χρηματοδότησης Α. Κονίδα είχαν
πολύ σημαντικές συναντήσεις με
αναλυτές μεγάλων οίκων,
οικονομικούς

επενδυτικά κεφάλαια που έχουν ήδη
ή πρόκειται να επενδύσουν
στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων
επενδύσει

που έχουν αγοράσει ομόλογα της

ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευμένων
στην είσπραξη και την ασφάλιση
ανεξόφλητων λογαριασμών, καθώς
επίσης και εκπροσώπους εταιρειών με
τεχνικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ.

7. ΕΚΤΟΣ ΔΕΗ 400 ΧΙΛ ΠΕΛΑΤΕΣ
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Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Μ Παναγιωτάκη και εξειδικευμένων εταιρειών

Εκτός ΔΕΗ 400 χιλ πελάτες
εκπροσώπους οίκων εξειδικευμένων
σι ην είσπραξη και
την αοφάλκ η ανεξόφλητων

Με

λογαριασμών συναντήθηκε ο πρόεδρος
νος της ΔΕΗ Μα
νώλης Παναγιωτάκης οτο περιθώριο των
επαφών που είχε στη Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του ετήσιου Capital Link Invest
in Greece Ας σημειω6εί ότι στις 31
λήγει η προθεσμία για ένταξη
στο ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμού
των οφειλών προς τη ΛΕΗ με τις 36 άτοκες
δόσεις Σε πρόσφαι η συνέντευξή του
ο κ Παναγιωτάκης είχε δηλώσει ότι
περίπου 600.000 πελάτες θα έχουν ενταχθεί
στη ρύθμιση ως το τέλος του χρόνου
από περίπου 560.000 που είχαν ενταχθεί
ως τις αρχές του μήνο Μέσω του
αυτού η ΔΞΗ εκτιμά ότι θα

και διευθύνων σύμβου

Δεκεμβρίου

προγράμματος

ρυθμιστούν οφειλές συνολικής αξίας 1
δια ευρώ οι οποίες θα εισπραχθούν οε
διάστημα τριών χρόνων Οι οφειλές προς
τη ΔΕΗ έχουν υπερβεί τα 2 δισ ευρώ
Στην ομιλία του στο Capital Link ο κ
Παναγιωτάκης κάλεσε τους Αμερικανούς
επενδυτές να επενδύσουν σε επιχειρηματικές
συνεργασίες με τη ΔΕΗ στο
πλαίσιο του business plan της που στοχεύει
στην μονιμοποίηση και επέκταση
της παρουσίας της στις γειτονικές χώρες
μέσω θυγατρικών εταιρειών όπως αυτές
που έχει σε Βουλγαρία Αλβανία και

Τουρκία και σε συνέργειες με ελληνικές
και ξένες επιχειρήσεις Εξάλλου στόχος
της επιχείρησης είναι η διαφοροποίηση
των δραστηριοτήτων με τη ΔΕΗ να
από εταιρεία παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας σε εταιρεία παροχής ενερ¬
μετατρέπεται

γειακών υπηρεσιών Εν τω μεταξύ
οι διαδικασίες για τη σύσταση
των εταιρειών λιανικής με χαρτοφυλάκια
πελατών που θέλει να δημιουργήσει η
ΔΕΗ και στη συνέχεια να πουλήσει μέσω
διαγωνισμών Στις 23 Δεκεμβρίου λήγει
η προθεσμία για την πρόσληψη του
που θα αναλάβει το έργο της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για
τον σκοπό αυτό
Στόχος του κ Παναγιωτάκη είναι
μέσα στο 2017 να έχουν πουληθεί και οι
δύο εταιρείες και να έχουν μεταφερθεί
οε τρίτους τουλάχιστον 400.000 πελάτες
ώστε να μειωθεί το μερίδιο της επιχείρησης
στη λιανική σύμφωνα με τους στόχος
του μνημονίου χωρίς να χρειαστεί όλη η
απώλεια μεριδίου να γίνει μέσω των
δημοπρασιών ηλεκτρισμού ΝΟΜΕ
προχωρούν

συμβούλου

8. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
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ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επένδυση ακινήτων της ΠΑΝΓΑΙΑ στην Πάτρα
Πρόκειται να
εκμισθωθούν
προκειμένου να
διαμορφωθούν και
να λειτουργήσουν
από τον μισθωτή
ως ξενοδοχειακή
μονάδα κλασικού

Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

την Πάτρα ξεκινάει η
Από
εταιρεία Εθνική Πανγαία

την επέκταση των επενδυτικών
δραστηριοτήτων της
στους κλάδους των ξενοδοχείων
πόλης και φοιτητικής
στέγασης
Ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Αριστοτέλης Καρυ
ι ινός ανακοίνωσε από τη Νέα

συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα
δεν ανέφερε ποια είναι αυτά
τα οποία πρόκειται να
προκειμένου να
διαμορφωθούν και να
από τον μισθωτή
ως ξενοδοχειακή μονάδα
κλασικού τύπου 116
το πρώτο και ως
μονάδα 48 επι

εκμισθωθούν

λειτουργήσουν

δωματίων

ξενοδοχειακή

τουργίας προβλέπει επαγγελματική
διαχείριση του κτιρίου
αλλά και την παροχή

μονάδα 48

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
Σε ό,τι αφορά τη φοιτητική
στέγαση αποτελεί ένα εναλλακτικό

επιπλωμένων
διαμερισμάτων
απευθυνόμενων σε
φοιτητές το δεύτερο

με σημαντική ζήτηση
από τους χρήστες
τους φοιτητές κατ ανάλογη
ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που

ζήτηση στέγασης και της
μη ύπαρξης ακόμα προϊόντος
φοιτητικής στέγασης στη
χώρα οργανωμένης σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σημαντική σχέση
ποιότητας/ττμής η φοιτητική
στέγαση ως εναλλακτικός
τύπος αξιοποίησης ακινήτου
αναμένεται να αποτελέσει
τα επόμενα χρόνια ένα

τύπου 116

Υόρκη 18ο Capital Link
Invest in Greece Forum ότι
η Πανγαία προχώρησε πρόσφατα
στη σύναψη μνημονίου

σημαντικό κλάδο της ελληνικής
οικονομίας ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς
Τα δε ξενοδοχεία πόλης
άνοδο της μέσης
πληρότητάς τους τα τελευταία
χρόνια αποτυπώνοντας με
αυτό τον τρόπο τη δυναμική
τους στον ξενοδοχειακό
κλάδο Αποτελούν πόλο έλξης
ξένων επενδυτών και
τάση αναβάθμισης
των ξενοδοχειακών
στις μεγάλες πόλεις
όπως είναι η Πάτρα

0 διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Αριστοτέλης Καρυτινός

πλωμένων διαμερισμάτων
απευθυνόμενων σε φοιτητές
το δεύτερο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η εταιρεία κινήθηκε με γνώμονα
ότι ο τουρισμός αποτελεί
σήμερα έναν ιδιαίτερα

Ο

δωματίων το
πρώτο και ως
ξενοδοχειακή

εμφανίζουν

παρατηρείται

μονάδων

επενδυτικό

προϊόν
παγκοσμίως

πραγματοποιούνται

από επενδυτές
Το διεθνές μοντέλο λει¬

βασικών

υπηρεσιών με ενιαία
τιμή στους ενοίκους φοιτητές
όπως ασφάλεια ηλεκτρικό

θέρμανση ύδρευση
και πρόσβαση στο διαδί
κτυο αλλά και την επίπλωση
των ενοικιαζόμενων χώρων
Στην Ελλάδα δεδομένης
της ύπαρξης ικανού αριθμού
φοιτητών που προέρχονται
από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν
και που δημιουργούν σταθερή

ελκυστικό κλάδο επένδυσης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Οπως ανέφερε ο Αρ Καρυτινός
τα ξενοδοχεία πόλης και
η φοιτητική στέγαση εντάσσονται
απόλυτα στον αστικό
χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου
ακινήτων της εταιρείας
μας και μέσω της επέκτασης
της επενδυτικής μας πολιτικής
και στους εν λόγω κλάδους
θα ενισχυθεί η περαιτέρω
του υφιστάμενου
χαρτοφυλακίου και η

διαφοροποίηση

διασπορά

κινδύνου
Το ισχυρό στέλεχος της Εθνική

Πανγαία πρόσθεσε ότι η
πρόσφατη επένδυση της εταιρείας
στην Πάτρα σηματοδοτεί
την είσοδο της ως θεσμικού
επενδυτή στον τουρισμό
ένα βασικό οικονομικό κλάδο
της χώρας και στην υποστήριξη
της εκπαίδευσης ένα
κλάδο με διαχρονική σημασία
για την ελληνική κοινωνία
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Εθνική 1 1 αν γαία
Επενδύσεις σε
ξενοδοχεία πόλης και
φοιτητική στέγαση
Την επέκταση των επενδυτικών
της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής
στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας κος Αριστοτέλης
ΣΕΛ 3
Καρυτινός
δραστηριοτήτων
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Εθνική Παν γαία
Επενδύσεις σε ξενοδοχεία
πόλης και φοιτητική στέγαση
επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
ΑΕΕΑΠ στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε
ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Αριστοτέλης Καρυτινός στο πλαίσιο του
ΐ8ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12 12.2016

Την

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό
κλάδο της Ελληνικής οικονομίας ο ρόλος του οποίου
ενισχύεται συνεχώς Τα δε ξενοδοχεία πόλης εμφανίζουν
άνοδο της μέσης πληρότητας τους τα τελευταία χρόνια
αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική τους
στον ξενοδοχειακό κλάδο Αποτελούν πόλο έλξης ξένων
επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθμισης των
μονάδων στις μεγάλες πόλεις
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης student housing
αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν με σημαντική
ζήτηση παγκοσμίως από τους χρήστες τους φοιτητές
και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο των συναλλαγών
που πραγματοποιούνται από επενδυτές Το διεθνές μοντέλο
λειτουργίας προβλέπει επαγγελματική διαχείριση
του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive
υπηρεσιών στους ενοίκους φοιτητές όπως ασφάλεια
ηλεκτρικό θέρμανση ύδρευση και πρόσβαση στο διαδί
κτυο αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόμενων χώρων
Στην Ελλάδα δεδομένης της ύπαρξης ικανού αριθμού
φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές της
πόλης όπου σπουδάζουν και που δημιουργούν σταθερή
ζήτηση στέγασης και της μη ύπαρξης ακόμα προϊόντος
φοιτητικής στέγασης στη χώρα οργανωμένης σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν σημαντικό value
for money η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος
αξιοποίησης ακινήτου αναμένεται να αποτελέσει τα
επόμενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης
Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη
σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την απόκτηση δύο
ακινήτων στην Πάτρα τα οποία πρόκειται να εκμισθωθούν
προκειμένου να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν
από τον μισθωτή ως ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού
ξενοδοχειακών

τύπου ιι6 δωματίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή μονάδα
48 επιπλωμένων διαμερισμάτων απευθυνόμενων
σε φοιτητές το δεύτερο
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός τα ξενοδοχεία πόλης και
η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον αστικό
χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας μας
και μέσω της επέκτασης της επενδυτικής μας πολιτικής
και στους εν λόγω κλάδους θα ενισχυθεί η περαιτέρω
διαφοροποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και η
διασπορά κινδύνου
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξημένη
επενδυτική δραστηριότητά μας την τελευταία τετραετία
περισσότερα από €6οο εκατ κυρίως στην Ελλάδα και
σηματοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ ως θεσμικού
επενδυτή στον τουρισμό ένα βασικό οικονομικό κλάδο
της χώρας και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης ένα
κλάδο με διαχρονική σημασία για την ελληνική κοινωνία
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για το 2017 είναι
η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το συντομότερο
δυνατόν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου
της και την επίτευξη των στόχων της οι οποίοι

περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας
χαρτοφυλακίου της κυρίως στην Ελλάδα με τελικό στόχο
την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σημαντικότερων
επενδυτικών οχημάτων ακίνητης περιουσίας στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ενίσχυση της διασποράς
της μετοχικής βάσης της Εταιρείας free float και την
διαπραγμάτευση των μετοχών της στην κατηγορία μεγάλης
κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο
την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών
κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς
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ν

Σύντομα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να
εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης,

διευκολύνοντας το Ελληνικό Δημόσιο
να ανακτήσει την πρόσβαση
στην αγορά ομολόγων και επιταχύνοντας
την πλήρη άρση των
στην κίνηση κεφαλαίων,
περιορισμών

εντός τοο 2017·

Αυτό σημείωσε ο υπουργός
και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής
σε γεύμα στο πλαίσιο του Invest
in Greece Forum, το οποίο
για ι8η χρονιά από την
Capital Link, σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
και επενδυτικές τράπεζες.
Περιβάλλοντος

διοργανώνεται

Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανο-

ποίησή του για τις αποφάσεις του

πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άμεση ολοκλήρωση
της δεύτερης αξιολόγησης.
Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας,
που παραπέμπουν σε επιτάχυνση
της ανάπτυξης προς το επίπεδο του
3% το επόμενο διάστημα.
Ο υπουργός, σημείωσε ακόμη την

εκτίμησή του ότι σταδιακά εκλείπουν

οι παράγοντες που διαφοροποιούν
την ελληνική οικονομία από
τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και
άρα ελαχιστοποιείται το ρίσκο που
συνδέεται με τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές
αποδόσεις.
Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Bloomberg εκτίμησε
ότι η ένταξη των έλληνικών ομολόγων
στο QE, μετά από μία επιτυχή
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,
θα οδηγήσει στην εξίσωση
των αποδόσεων τους με αυτές των
πορτογαλικών τίτλων.
To spread των ιοετών ελληνικών
ομολόγων (η διαφορά της απόδοσης
τους από αυτή των γερμανικών
ομολόγων) ανέρχεται στο 6,3% και
των πορτογαλικών στο 3,3%, δήλωσε
ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η
διαφορά οφείλεται στο ότι η Πορτογαλία
συμμετέχει στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Αν τα ελληνικά ομόλογα περιληφθούν
στο πρόγραμμα αγορών της
ΕΚΤ, οι αποδόσεις τους θα είναι
ακριβώς οι ίδιες με των πορτογαλικών
τίτλων, πρόσθεσε, τονίζοντας
ότι αυτό θα δώσει ένα εντελώς άλλο
μήνυμα στους επενδυτές και θα
δραματικά το επιχειρηματικό
περιβάλλον για τις επενδύσεις.
αλλάξει

Ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι το

χρονοδιάγραμμα

της κυβέρνησης είναι
να ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση
έως το τέλος του μήνα, ώστε
τον Απρίλιο τα ελληνικά ομόλογα να
μπορέσουν να ενταχθούν στα οφέλη
της ποσοτικής χαλάρωσης.

http://www.palo.gr/
Publication date: 15/12/2016 22:33
Alexa ranking (Greece): 816
http://www.palo.gr/eidhseis-kypros/ta-ellinika-npls-sto-synedrio-tis-capital-link/154...

Τα ελληνικά NPLs στο συνέδριο της Capital Link
Της Νένας Μαλλιάρα Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και την
αναδιάρθρωση δανείων, καθώς και οι πρόσφατες νοµοθετικές, ρυθµιστικές και άλλες εξελίξεις σε αυτό
τον τοµέα, συζητήθηκαν σε πάνελ µε θέµα "Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και Αναδιάρθρωση δανείων ως
αναπτυξιακή ευκαιρία" στο πλαίσιο του συνεδρίου "Annual Capital Link Invest in Greece Forum". Όπως
διαπιστώθηκε, οι πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα έχουν πράγµατι δηµιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο
για επενδυτές που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ή/και την διαχείριση µη εξυπηρετούµενων δανείων,
όσο και για επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον ελληνικό τραπεζικό αλλά και εν γένει επιχειρηµατικό
τοµέα. Στο πάνελ συµµετείχαν ο κ. Armando Rubio Alvarez, Managing Director, Head of Southern Europe Banks Credit Suisse, ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, Executive General Manager Non Performing Loans - Retail Banking της
Alpha Bank, ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director...
Capital.sigmalive.com ·

πριν από 4 ηµέρες 6 ώρες ·
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Στο… κυνήγι επενδύσεων ο Χαρίτσης
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Συνάντηση Χαρίτση µε τα µεγαλύτερα αµερικανικά fund και επενδυτικές
τράπεζες

Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της
5ης Δεκεµβρίου, από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις
οποίες είχε επαφές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως
αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως "ακατανόητη".
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Χαρίτσης: Funds και επενδυτικές τράπεζες επικρίνουν το ΔΝΤ
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Κριτική στο ΔΝΤ από επενδυτικά Funds

Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της
κυβέρνησης, τα µεγαλύτερα αµερικάνικα
funds και επενδυτικές τράπεζες, όπως προέκυψε από επαφές
του Α. Χαρίτση στις ΗΠΑ
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Κριτική στο ΔΝΤ από επενδυτικά Funds - Οικονοµία
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
Πηγη:
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Κριτική στο ΔΝΤ από επενδυτικά Funds
Ό
πως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΙΤΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ FUND
O αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες που έχουν
επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε το ΑΜΠΕ, οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους, τόσο από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που
ακολούθησαν, σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή
οδικό χάρτη προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Χαρίτσης: Funds και επενδυτικές τράπεζες επικρίνουν το ΔΝΤ
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου, από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε
επαφές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση
του υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest
in Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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[Capital]: Τα ελληνικά NPLs στο συνέδριο της Capital Link
Της Νένας Μαλλιάρα
Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και την αναδιάρθρωση δανείων, καθώς
και οι πρόσφατες νοµοθετικές, ρυθµιστικές και άλλες εξελίξεις σε αυτό τον τοµέα, συζητήθηκαν σε πάνελ
µε θέµα “Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και Αναδιάρθρωση δανείων ως αναπτυξιακή ευκαιρία” στο πλαίσιο
του συνεδρίου “Annual Capital Link Invest in Greece Forum”. Όπως διαπιστώθηκε, οι πρόσφατες εξελίξεις στον
τοµέα έχουν πράγµατι δηµιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για επενδυτές που ενδιαφέρονται για την
απόκτηση ή/και την διαχείριση µη εξυπηρετούµενων δανείων, όσο και για επενδυτές που ενδιαφέρονται
για τον ελληνικό τραπεζικό αλλά και εν γένει επιχειρηµατικό τοµέα.
Στο πάνελ συµµετείχαν ο κ. Armando Rubio Álvarez, Managing Director, Head of Southern Europe Banks – Credit
Suisse, ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, Executive General Manager Non Performing Loans – Retail Banking της Alpha
Bank, ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director – BlackRock, ο κ. Σπύρος Παπασπύρου, Executive General
Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio της Τράπεζας Πειραιώς και ο κ. Κωνσταντίνος Βόσικας,
AGM for Corporate Special Assets της Εθνικής Τράπεζας.
Ο κ. Μπουχώρης παρουσίασε το θέµα σχολιάζοντας την σχέση µεταξύ των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και της οικονοµικής ανάπτυξης και υπογράµµισε τις δεσµεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών
τραπεζών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ρυθµιστικής καθοδήγησης
Ο κ. Βόσικας εξήγησε το υπόβαθρο των µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Ελλάδα και παρουσίασε τα
βήµατα που έχουν γίνει προς την επίλυση του προβλήµατος, περιλαµβανοµένων των πρόσφατων
νοµοθετικών εξελίξεων και των επιπτώσεων αυτών επί της επιχειρηµατικής αναδιάρθωσης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Κριτική στο ΔΝΤ από επενδυτικά Funds
Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της κυβέρνησης, τα µεγαλύτερα αµερικάνικα funds και επενδυτικές
τράπεζες, όπως προέκυψε από επαφές του Α. Χαρίτση στις ΗΠΑ
news247
Δεκεµβρίου 15 2016 18:46
Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της κυβέρνησης, τα µεγαλύτερα αµερικάνικα funds και επενδυτικές
τράπεζες, όπως προέκυψε από επαφές του Α. Χαρίτση στις ΗΠΑ
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές
παρεµβάσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο
περιβάλλον για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF).
Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να συµµετάσχουν
σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους πόρους, το EIF,
ενδεχοµένως και από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά fund. Το ποσό
που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της συµµετοχής στη
µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Νέα στρατηγική της ΔΕΗ, µε θυγατρικές και επιχειρηµατικές συνέργειες
Ο Μ. Παναγιωτάκης στις ΗΠΑ - Σηµαντικές συναντήσεις µε επιχειρήσεις και επενδυτές
Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ, µε αιχµή την επέκταση της παρουσίας της στις γειτονικές χώρες µέσω
θυγατρικών και τις επιχειρηµατικές συνέργειες, όπως και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν,
ανάπτυξε ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης στο πλαίσιο του ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε ενδιαφέρουσες συναντήσεις µε επιχειρήσεις και επενδυτές.
Ειδικότερα, ο Μ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε:
- Στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας.
- Στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα χρόνια
να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα.
- Στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης.
- Στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρεία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο Μ. Παναγιωτάκης ανέδειξε
αφενός τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω
θυγατρικών εταιρειών -όπως αυτές σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία- και αφετέρου τις επιχειρηµατικές
συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Καλώντας τους Αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας, υπενθύµισε την
υποστήριξη της αµερικανικής εταιρείας EBASCO, ώστε η ΔΕΗ να προχωρήσει στο θαύµα του
εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές
συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ, ο Μ. Παναγιωτάκης και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων
και Χρηµατοδότησης Α. Κονίδα είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων
οίκων, επενδυτικά κεφάλαια που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους
κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και
την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιρειών µε τεχνικό
ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ.
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Αλέξης Χαρίτσης: Ρεαλιστικές οι θέσεις της κυβέρνησης, λένε τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα funds και τράπεζες στις ΗΠΑ
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου,
από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, με τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους από τα μεγαλύτερα
αμερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιμετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Ελληνο-αμερικανούς
επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίμα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και έδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο με το φορολογικό πλαίσιο, όσο και με τη χωροταξική
νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νομοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιμάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχημάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σημειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, μάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρμα του νέου Ταμείου
Συμμετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές μπορούν να
συμμετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχομένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συμμετέχοντες ως
γόνιμες και εποικοδομητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Τα ελληνικά NPLs στο συνέδριο της Capital Link
Της Νένας Μαλλιάρα
Τα ζητήματα που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την αναδιάρθρωση δανείων, καθώς
και οι πρόσφατες νομοθετικές, ρυθμιστικές και άλλες εξελίξεις σε αυτό τον τομέα, συζητήθηκαν σε πάνελ
με θέμα "Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και Αναδιάρθρωση δανείων ως αναπτυξιακή ευκαιρία" στο πλαίσιο
του συνεδρίου "Annual Capital Link Invest in Greece Forum”. Όπως διαπιστώθηκε, οι πρόσφατες εξελίξεις
στον τομέα έχουν πράγματι δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για επενδυτές που ενδιαφέρονται για
την απόκτηση ή/και την διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και για επενδυτές που
ενδιαφέρονται για τον ελληνικό τραπεζικό αλλά και εν γένει επιχειρηµατικό τοµέα.
Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Armando Rubio Álvarez, Managing Director, Head of Southern Europe Banks - Credit
Suisse, ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, Executive General Manager Non Performing Loans – Retail Banking της Alpha
Bank, ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director – BlackRock, ο κ. Σπύρος Παπασπύρου, Executive General
Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio της Τράπεζας Πειραιώς και ο κ. Κωνσταντίνος Βόσικας,
AGM for Corporate Special Assets της Εθνικής Τράπεζας.
Ο κ. Μπουχώρης παρουσίασε το θέμα σχολιάζοντας την σχέση μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και της οικονομικής ανάπτυξης και υπογράμμισε τις δεσμεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών
τραπεζών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ρυθµιστικής καθοδήγησης
Ο κ. Βόσικας εξήγησε το υπόβαθρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και παρουσίασε τα
βήματα που έχουν γίνει προς την επίλυση του προβλήματος, περιλαμβανομένων των πρόσφατων
νοµοθετικών εξελίξεων και των επιπτώσεων αυτών επί της επιχειρηµατικής αναδιάρθωσης.
Ο κ. Κιτριλάκης επικεντρώθηκε στο ζήτημα μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τομέα της λιανικής
τραπεζικής, υπό το φως των τελευταίων νοµοθετικών εξελίξεων.
Ο κ. Παπασπύρου παρουσίασε συνοπτικά τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα καθώς και τα σχέδια για το μέλλον
στον τομέα στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), από την σκοπιά της Τράπεζας
Πειραιώς.
Ο κ. Άλβαρεζ παρουσίασε την διεθνή διάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συγκρίνοντας την
Ελλάδα µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.
Το συνέδριο "Annual Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα
12 Δεκεµβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και
επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Capital Link με το
έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου επαφές της, έδωσε στους εκπροσώπους της
Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες επιχειρηματίες, τη δυνατότητα επικοινωνίας με αξιωματούχους
της νέας Αμερικανικής Κυβέρνησης. Ως ένδειξη της υποστήριξης της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην
Ελλάδα, στο Συνέδριο συμμετείχε ο Senior Desk Officer του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου κ. Ryan
Barnes, για την ενίσχυση των διµερών Οικονοµικών & Εµπορικών σχέσεων µεταξύ των 2 χωρών.
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Έντονη κριτική αµερικανικών funds για τη στάση του ΔΝΤ- Οι επαφές του
Χαρίτση
"Ακατανόητη" χαρακτήρισαν εκπρόσωποι των αµερικανικών funds και των επενδυτικών τραπεζών µε τους
οποίους είχε επαφές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης, τη στάση του ΔΝΤ, στον
απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου.
Ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος βρέθηκε στη Ν. Υόρκη για να συµµετάσχει στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum, παρουσίασε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν ως
ρεαλιστικές, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ υπήρξε έντονη κριτική στη στάση του
Ταµείου.
Ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς επιχειρηµατίες που
έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως αναφέρεται, ήταν πολύ
καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες της
ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε
σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν γίνει από την ελληνική
κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Συναντήσεις Χαρίτση µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως "ακατανόητη".
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει
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Α. Χαρίτσης: Γόνιµες οι συναντήσεις µε τα αµερικάνικα funds και τις
επενδυτικές τράπεζες
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης
Δεκεµβρίου, από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε
επαφές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση
του υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής
κυβέρνησης, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του
ΔΝΤ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα,
όπως αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν
σηµαντικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση
επενδύσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές
παρεµβάσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο
περιβάλλον για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις
στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα
του νέου Ταµείου Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων (EIF).
Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να συµµετάσχουν
σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους πόρους, το EIF,
ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά fund. Το ποσό
που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους
συµµετέχοντες ως γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες
συναντήσεις στην Αθήνα, για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης
επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΓΟΝΙΜΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ τα αµερικάνικα funds και τις
επενδυτικές τράπεζες [Πηγή: altsantiri]
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα,
όπως αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό
ενδιαφέρον για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές
παρεµβάσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο
περιβάλλον για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF).
Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να συµµετάσχουν
σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους πόρους, το EIF,
ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά fund. Το ποσό που
θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της συµµετοχής στη
µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
Πηγή: http://www.altsantiri.gr/politiki/charitsis-gonimes-synantisis-ta-amerikanika-funds-ke-tis-ependytikes-trapezes/
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Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της κυβέρνησης, τα µεγαλύτερα αµερικάνικα
funds και επενδυτικές τράπεζες
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».

Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Συναντήσεις Χαρίτση µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου,
από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, με τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους από τα μεγαλύτερα
αμερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιμετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως "ακατανόητη".
Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Ελληνο-αμερικανούς
επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίμα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και έδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο με το φορολογικό πλαίσιο, όσο και με τη χωροταξική
νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νομοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιμάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχημάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σημειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, μάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρμα του νέου Ταμείου
Συμμετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές μπορούν να
συμμετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχομένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συμμετέχοντες ως
γόνιμες και εποικοδομητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συναντήσεις Χαρίτση µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως "ακατανόητη".
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Συναντήσεις Χαρίτση µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως "ακατανόητη".
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Επαφές Χαρίτση στις ΗΠΑ: Ρεαλιστικές οι θέσεις της κυβέρνησης λένε τα
µεγαλύτερα αµερικάνικα funds και επενδυτικές τράπεζες
Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της κυβέρνησης, τα µεγαλύτερα αµερικάνικα funds και επενδυτικές
τράπεζες, όπως προέκυψε από επαφές του Α. Χαρίτση στις ΗΠΑ
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γρ.Στεργιούλης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ στην
πενταετία
15.12.2016 Διάδοση

Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα,
ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, μιλώντας στο "18ο Invest in Greece Forum", που διοργανώθηκε, στη Νέα Υόρκη από την Capital
Link, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Ο κ. Στεργιούλης ανέφερε πως ο όμιλος της επόμενη πενταετία θα προχωρήσει σε επενδύσεις 1 δις. ευρώ
και έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό
Κόλπο.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
·
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
·
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
·
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
·
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
·
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και
στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως
με τη «Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα» για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, την
υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και
ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των
κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο
υπηρεσίες στον καταναλωτή,
ισχυροποιήσει τη θέση του ως

ΕΛΠΕ επισήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.

Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ø
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
Ø
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική
Rosneft, η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
Ø
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
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Ø
Ø
Ø
Ø

η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα
με τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της
Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο,
καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Στεργιούλης, σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει
απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του ομίλου για αυξημένη συμμετοχή
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Πηγή: tovima.gr
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[Η Καθηµερινή]: Συνεργασίες της ΔΕΗ µε αµερικανικά κεφάλαια
Κάλεσµα στα αµερικανικά κεφάλαια για επιχειρηµατικές συνεργασίες µε τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του
επιχειρηµατικού της πλάνου, απηύθυνε ο επικεφαλής της Eπιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης (φωτ.),
παρουσιάζοντας τη στρατηγική της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη. Στο περιθώριο του φόρουµ, ο κ. Παναγιωτάκης και η επικεφαλής της Διεύθυνσης
Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηµατοδότησης Αλεξάνδρα Κονιδά, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, είχαν σηµαντικές
επαφές µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και εκπροσώπους οίκων
εξειδικευµένων στην είσπραξη και στην ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς και µε εκπροσώπους
εταιρειών µε τεχνικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ. Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του κ. Παναγιωτάκη στη
στήριξη που παρείχε στη ΔΕΗ η αµερικανική EBASCO στα πρώτα της βήµατα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου θα βρεθούν
–εκτός απροόπτου– σήµερα στο Βερολίνο. Ο κ. Τσακαλώτος θα µιλήσει σε συνέδριο που διοργανώνεται
στη γερµανική πρωτεύουσα, αλλά, όπως φαίνεται, κάποια επαφή µε τον οµόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε,
για να συζητηθούν όλα τα ακανθώδη ζητήµατα της αξιολόγησης, δεν θα υπάρξει. Τα µεγάλα «αγκάθια»
θα βρεθούν στη συζήτηση που θα γίνει σε υψηλότερο επίπεδο, και συγκεκριµένα µεταξύ του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της καγκελαρίου της Γερµανίας Αγκελα Μέρκελ, στη συνάντηση που θα
γίνει, επίσης στο Βερολίνο, την Παρασκευή.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Συνεργασίες της ΔΕΗ µε αµερικανικά κεφάλαια
Κάλεσµα στα αµερικανικά κεφάλαια για επιχειρηµατικές συνεργασίες µε τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του
επιχειρηµατικού της πλάνου, απηύθυνε ο επικεφαλής της Eπιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης (φωτ.),
παρουσιάζοντας τη στρατηγική της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη. Στο περιθώριο του φόρουµ, ο κ. Παναγιωτάκης και η επικεφαλής της Διεύθυνσης
Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηµατοδότησης Αλεξάνδρα Κονιδά, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, είχαν σηµαντικές
επαφές µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και εκπροσώπους οίκων
εξειδικευµένων στην είσπραξη και στην ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς και µε εκπροσώπους
εταιρειών µε τεχνικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ. Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του κ. Παναγιωτάκη στη
στήριξη που παρείχε στη ΔΕΗ η αµερικανική EBASCO στα πρώτα της βήµατα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου θα βρεθούν
–εκτός απροόπτου– σήµερα στο Βερολίνο. Ο κ. Τσακαλώτος θα µιλήσει σε συνέδριο που διοργανώνεται
στη γερµανική πρωτεύουσα, αλλά, όπως φαίνεται, κάποια επαφή µε τον οµόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε,
για να συζητηθούν όλα τα ακανθώδη ζητήµατα της αξιολόγησης, δεν θα υπάρξει. Τα µεγάλα «αγκάθια»
θα βρεθούν στη συζήτηση που θα γίνει σε υψηλότερο επίπεδο, και συγκεκριµένα µεταξύ του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της καγκελαρίου της Γερµανίας Αγκελα Μέρκελ, στη συνάντηση που θα
γίνει, επίσης στο Βερολίνο, την Παρασκευή.
«Κλειστά» συµβόλαια
Τριετή συµβόλαια για την περίοδο 2018-2020 ζητούν γερµανικοί τουριστικοί οργανισµοί να υπογράψουν
Ελληνες ξενοδόχοι, µε «κλειδωµένες» τιµές από τώρα. Η υπογραφή των πρώτων συµβολαίων για τη σεζόν
2018, µε ορίζοντα τριετίας, ζητείται από την πλευρά των ξένων να αρχίσει από τον επόµενο µήνα. Οι
Ελληνες ξενοδόχοι αδυνατούν να διαπραγµατευθούν τις τιµές, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί από τους καθ’
ύλην αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς εάν θα ισχύσει ή όχι το τέλος διανυκτέρευσης στα τουριστικά
καταλύµατα από 1ης Ιανουαρίου 2018. Πάντως, υπάρχουν ξενοδόχοι που σκέπτονται πλέον σοβαρά το
ενδεχόµενο, εφόσον επιβληθεί το τέλος, να πουλήσουν τις µονάδες τους στη διάρκεια του 2017.
Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδηµάτων
Και οι φορολογούµενοι που θα τους κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, ακόµη και αυτοί που τους έχει
προσδιορισθεί προσωρινά φόρος, φαίνεται να γυρίζουν την πλάτη τους στη ρύθµιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων. Θεωρούν ότι οι συντελεστές είναι ιδιαίτερα υψηλοί (φθάνουν στο 60% του
κεφαλαίου), καθιστώντας τη ρύθµιση αποτρεπτική. Οπως λένε, τους συµφέρει να προσφύγουν στα
διοικητικά δικαστήρια και να περιµένουν. Με τις αναβολές και τις εφέσεις µπορεί να φθάσουν στα 10
χρόνια µέχρι να εκδοθεί η απόφαση.
Η φορολογία ενώνει τους ζυθοποιούς
Τι κι αν βρίσκονται στα δικαστήρια µε καταγγελίες και κατηγορίες για εφαρµογή αντιανταγωνιστικών
πρακτικών στην αγορά µπίρας; Τι κι αν κατά καιρούς ακόµα και µε διαφηµιστικές εκστρατείες επιχειρούν
να απαξιώσουν τους µικροζυθοποιούς; Χθες, οι επικεφαλής των δύο «µεγάλων» του κλάδου της µπίρας,
Αθηναϊκή Ζυθοποιία και Ολυµπιακή Ζυθοποιία, που ακόµη αντιπαρατίθενται στα δικαστήρια για την
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κάθισαν δίπλα δίπλα και φωτογραφήθηκαν µαζί. Στο ίδιο κάδρο
ήταν και οι εκπρόσωποι επτά µικροζυθοποιών, που συνεχώς κατακτούν µερίδια στην ελληνική αγορά, παρά
τις προσπάθειες απαξίωσής τους από ορισµένους. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης, και δη η οριζόντια
αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), τους έφεραν κοντά. Με άλλα λόγια, ο φόρος ενώνει!
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Παναγιωτάκης Μ.: Παρουσίαση της Στρατηγικής της ΔΕΗ στο Forum της Capital
Link
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συμμετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ με ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόμενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, με στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα μετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη μονιμοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες μέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηματικές συνέργειες (join venture) με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά,
καλώντας τους αμερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήματα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αμερικανική εταιρεία EBASCO, με συνέπεια να
πραγματοποιήσει το θαύμα του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αμερικανικά
κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουμ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σημαντικές συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές μεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει ομόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευμένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασμών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Μ. Παναγιωτάκης: Προσέλκυση επενδύσεων από τη ΔΕΗ σε τέσσερις άξονες

Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας, β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της
λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική
αναγκαιότητα, γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων
σηµαντική θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στη διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης
και δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες
(join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους Αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού
της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της
ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών,
καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Συνέντευξη Τύπου Παπαδηµητρίου - Σταθάκη - Χαρίτση στα οµογενειακά µέσα
της Νέας Υόρκης
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ερωτηθείς για το κείµενο που δηµοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ), Πολ Τόµσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσµού της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την εφαρµογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσµικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιµης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαµορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά µε τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεµψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισµούς Τόµσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα συµφωνήσει
µε τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πρέπει να νοµοθετήσει ο κ. Σταθάκης
απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδοµένες. Η Ελλάδα έχει συµφωνήσει ένα πλαίσιο µε τους Ευρωπαίους.
Συνεχίζουµε να συζητάµε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ. Η
θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νοµοθετήσει κανένα επιπρόσθετο µέτρο. Άρα
από εκεί και πέρα είναι θέµα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων προκειµένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».
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Τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ ανέλυσε ο Μ. Παναγιωτάκης στη Ν. Υόρκη
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας στο πάνελ για την
ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόµενα
χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση έχουν
τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης
ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω θυγατρικών
εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της ενέργειας,
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αµερικανική εταιρεία
EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και
τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της
πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ
σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη
επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει
οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων
λογαριασµών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
Source:: Euro2day
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Οµιλίες Δ. Παπαδηµητρίου και Αλ. Χαρίτση στο 18o Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Αλέξης
Χαρίτσης, συµµετείχαν σήµερα ως κεντρικοί οµιλητές στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece
Forum» στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παπαδηµητρίου κατά την οµιλία του µε θέµα: «Επενδύοντας για την Ανάπτυξη - Όραµα και
Στρατηγική», επεσήµανε ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ήδη σηµάδια ανάκαµψης και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο χρόνος θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο. Όπως ανέφερε, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής
δείχνει αύξηση της τάξεως του 3,2% για τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,2%, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ
τα δύο προηγούµενα χρόνια στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές προστέθηκαν 140 έργα.
Επιπλέον, οι διεθνείς δανειστές συµφώνησαν σε µια βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22% του ΑΕΠ ή κατά 45 δισ. ευρώ, σε σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ από τη στιγµή που θα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αναµένεται να ακολουθήσει η συµµετοχή της χώρας στον µηχανισµό
ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που θα δώσει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συνοψίζονται
στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση
του νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια µίλησε για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε
χαρακτηριστικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, συνιστά δηλαδή µια φυσική πύλη προς την
Ευρώπη. Παράλληλα είναι µια σύγχρονη δηµοκρατία µε κράτος δικαίου και οργανωµένες υποδοµές αλλά
και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναµικό, σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Κλείνοντας, ο κ. Παπαδηµητρίου, χαρακτήρισε ως τοµείς που αποτελούν «επενδυτικές ευκαιρίες» για τους
διεθνείς επενδυτές, τον τουρισµό, την αγορά ακινήτων, τον αγροδιατροφικό τοµέα, την πληροφορική και
τις νέες τεχνολογίες, τις επιστήµες υγείας και τη φαρµακευτική, καθώς και τον ιατρικό τουρισµό, τα
logistics και τις µεταφορές.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός οµιλητής σε πάνελ µε θέµα «Επιδιώκοντας την ανάπτυξη – Χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί για επενδύσεις στην Ελλάδα», όπου συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήµανε ότι οι µακροοικονοµικές προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ την τελευταία εξαετία, µετά και τη συµφωνία για τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Πλέον, το στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία
είναι να µπορέσει να µπει σε ένα δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα: προπάντων το ανθρώπινο δυναµικό και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρίτσης εξέθεσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προκειµένου να διαµορφωθεί
στην Ελλάδα εκείνο το οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων, καθώς και τη σύσταση δυναµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αφενός, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µπορούν να
αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές: τα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και
τα σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προωθεί το Υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πρωτοποριακό Ταµείο Συµµετοχών (Fund of Funds) που συστήνεται τις
επόµενες µέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια (µε τη µόχλευση που θα επιτευχθεί, ο στόχος
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ) για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόµη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις επενδυτικές
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, ο κ.
Χαρίτσης υπογράµµισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
του επιχειρείν, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Ο κύριος στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα απλό και διάφανο επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε
σαφείς και σταθερούς κανόνες σε όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, της
χρηµατοδότησης», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα πρόσκληση
για διάλογο, ο οποίος µπορεί πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση από ποτέ τα τελευταία χρόνια.
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Παρουσίαση της Στρατηγικής της ΔΕΗ στο Forum της Capital Link
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας
στο πάνελ για την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και της αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα
επόµενα χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική
θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ.
Παναγιωτάκης ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω
θυγατρικών εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της
ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την
αµερικανική εταιρεία EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού
της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές
συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ.
Παναγιωτάκης και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης,
Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων
οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ,
εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων
εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης
και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συµµετέχοντας
στο πάνελ για την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ µε ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και της αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερµίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα
επόµενα χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, µεταξύ των οποίων σηµαντική
θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, µε στόχο η ΔΕΗ να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµορφούµενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα µετατραπεί από εταιρία
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της ΔΕΗ ο κ. Μ.
Παναγιωτάκης ανέφερε:
i) τη µονιµοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες µέσω
θυγατρικών εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηµατικές συνέργειες (join venture) µε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
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Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αµερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τοµέα της
ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήµατα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την
αµερικανική εταιρεία EBASCO, µε συνέπεια να πραγµατοποιήσει το θαύµα του εξηλεκτρισµού
της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αµερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηµατικές
συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουµ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ κ. Μ.
Παναγιωτάκης και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηµατοδότησης,
Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ σηµαντικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές µεγάλων
οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ,
εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει οµόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων
εξειδικευµένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασµών, καθώς επίσης
και εκπροσώπους εταιριών µε τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.
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Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της κυβέρνησης τα µεγαλύτερα αµερικάνικα
funds
Πέµπτη, 15 Δεκεµβρίου, 2016

Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
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Επαφές Χαρίτση με αμερικάνικα fund
και επενδυτικές τράπεζες
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση
του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης

του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου,
από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα fund
και τις επενδυτικές τράπεζες, με τις
οποίες είχε επαφές ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει
ανακοίνωση

του υπουργείου.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά:
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με
εκπροσώπους από τα μεγαλύτερα

αμερικάνικα fund και επενδυτικές

τράπεζες, σχετικά με την πορεία των
διαπραγματεύσεων, στον απόηχο της
απόφασης του Eurogroup της 5ης
Δεκεμβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις

της ελληνικής κυβέρνησης, οι

μαντικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες
της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά
με την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε

οποίες αντιμετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές,
ενώ υπήρχε έντονη κριτική
στη στάση του ΔΝΤ, η οποία

σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που
αφορούσαν τις θεσμικές παρεμβάσεις
που έχουν γίνει από την ελληνική

χαρακτηρίστηκε

ως "ακατανόητη".

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης
πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε
στο 18ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής
υπουργός είχε και κατ' ιδίαν συναντήσεις
με Ελληνο-αμερικανούς
που έχουν επενδύσει ή
να
επενδύσουν στην
προτίθενται
Το κλίμα, όπως αναφέρεται,
ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια και έδειξαν σηεπιχειρηματίες

Ελλάδα.

κυβέρνηση, ώστε να διαμορφωθεί

ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να
υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Οι
εκπρόσωποι των επιχειρηματικών
και επενδυτικών σχημάτων εξέφρασαν
την ικανοποίηση τους, τόσο από

την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο
και από την πορεία των συναντήσεων
που ακολούθησαν, σημειώνοντας

ότι άκουσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
με συγκεκριμένα στοιχεία, ένα
σαφή οδικό χάρτη προς την ανάπτυξη.
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TO TRUE STORY ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χρειάζονται 12 projects αλα
Προσελκύουμε μόλις το 0,11
πολικές θερμοκρασίες
κινούνται οι επενδύσεις
στην Ελλάδα Η
χώρα της οικονομικής κρίσης
που έχει χάσει πάνω από 120
δισ ευρώ από το ΑΕΠ της την
τελευταία επταετία αντί να κάνει

Σε

προσπάθειες προσέλκυσης
επενδυτών κάνει ό τι μπορεί
για να διώξει και τους λιγοστούς

εναπομείναντες
Αυτό είναι το true story των
επενδύσεων στην ελληνική
δανειζόμενοι τον όρο
που χρησιμοποίησε ο υπουργός
Ευκλείδης Τσακαλώ
τος κατά τη συζήτηση για τον
του 2017 στη Βουλή
Εκεί όπου σε ένα σημείο της ομιλίας
του υπογράμμισε ότι ήδη
θετικά σήματα σε ξένους και
Έλληνες επενδυτές από την πορεία
της ελληνικής οικονομίας Κατά πόσο
είναι όμως έτσι η κατάσταση
Τα λόγια ενός μεγαλοεπιχειρηματία
που έχει ρίξει κοντά στα 1
δισ ευρώ κεφάλαια για επενδύσεις
τα τελευταία χρόνια στον όμιλο
του στο περιθώριο εκδήλωσης
του Ελληνο αμερικανικού
είναι ενδεικτικά
για κίνητρα ακούμε από
τις εκάστοτε κυβερνήσεις Όπως
και το ότι ξένα επενδυτικά κεφάλαια
είναι παρκαρισμένα έξω από
την πόρτα της Ελλάδας και είναι
πραγματικότητα

Οικονομικών

προϋπολογισμό

δίνονται

Επιμελητηρίου

Υποσχέσεις

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ

ΤΑ

των άμεσων ξένων επενδύσεων διεθνώς

έτοιμα να εισέλθουν όμως μέχρι
σήμερα πλην ελαχίστων
αυτά αποτελούν ασκήσεις
επί χάρτου

εξαιρέσεων

ΝΑ ΜΠΟΥΝ 100 ΔΙΣ
Φορείς όπως ο ΣΕΒ ο ΙΟΒΕ
ακόμη και υπουργοί της κυβέρνησης
έχουν επισημάνει πολλάκις ότι
για να μπορέσει η χώρα να
στα οικονομικά επίπεδα
του 2009 χρειάζονται επενδύσεις
περίπου 100 δισ ευρώ ή 12 επενδύσεις
ανάλογες με εκείνες στο
Ελληνικό Ένας αριθμός κολοσσιαίος
αν αναλογιστεί κάποιος ότι το
συνολικό ΑΕΠ έχει υποχωρήσει στα
180 δισ ευρώ Οι επενδύσεις αποτελούν
το απαραίτητο συστατικό
για να επιτευχθεί η πολυπόθητη
ανάπτυξη να δημιουργηθούν νέες
θέσεις απασχόλησης
Θα περίμενε κανείς οι πολιτικοί
προϊστάμενοι να κυνηγούν σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης να
φέρουν φρέσκα κεφάλαια που θα
αναζωογονήσουν την οικονομία
να δημιουργήσουν ένα φιλικό
για την επιχειρηματικότητα
να πείσουν τους ενδιαφερόμενους
πως πίσω από μια
οικονομικά χώρα κρύβονται
επιστρέψει

περιβάλλον

λαβωμένη

σημαντικές ευκαιρίες Κι
ιστορία έχει δείξει πως
στην χειρότερη περίπτωση
ανεξαρτήτως κυβερνήσεων
όμως

Η

διαχρονικά

υπάρχουν πολλοί που
τις επενδύσεις και

αντιστρατεύονται

Οι ελληνικές εταιρίες επένδυσαν πέρυσι
300 εκατ ευρώ όταν έναν χρόνο νωρίτερα
είχαν ρίξει κεφάλαια 2,5 δισ ευρώ
τις πολεμούν και στην

καλύτερη

δεν βοηθούν τα όποια σχέδια
των επιχειρηματιών To true
story στην Ελλάδα στο επενδυτικό
κομμάτι γράφεται με τα πιο
γκρίζα χρώματα Η χώρα παρουσιάζει
το μεγαλύτερο ποσοστό
αποεπένδυσης πάνω από 30
στα χρόνια της κρίσης ενώ από
τις αρχές του 2016 και μέχρι τον
Ιούνιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις
που προσέλκυσε μοιάζουν με
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
οι ροές αυτών έφτασαν τα 871
εκατ δολ που σημαίνει με απλά
ψίχουλα

λόγια πως οι επενδύσεις που
η χώρα το α εξάμηνο
σε μόλις 0,1 1 του
συνόλου σε παγκόσμιο επίπεδο

προσέλκυσε
διαμορφώθηκαν

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

όλα αυτά την ώρα που η οικονομία

χρειάζεται

καύσιμα

τον κρουνό των

Ταυτόχρονα παρατηρείται
και στις επενδυτικές
των Ελλήνων επιχειρηματιών
Την περσινή χρονιά με ακίδες
το country risk μέχρι το
και εν συνεχεία τα capital
αιμορραγία

κινήσεις

καλοκαίρι

controls οι ελληνικές εταιρίες
επένδυσαν μόλις 300 εκατ ευρώ
από 2,5 δισ ευρώ το 2014 Και

αναπτυξιακά

τα οποία είναι δύσκολο
να προέλθουν από άλλες πηγές
Οι τράπεζες δεν έχουν ανοίξει ακόμα
χρηματοδοτήσεων

καθότι προέχει το ζήτημα
διευθέτησης των κόκκινων
δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους
ενώ μόνο το ΕΣΠΑ αποτελεί χρήσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει
βέβαια σημαντικά κίνητρα
όπως και άλλα ανάλογα εργαλεία
όμως δεν αρκεί όπως τονίζει ο

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Μειώστε τη φορολογία υιοθετείστε το easy doing business
Καμπανάκια χτυπούν Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες
για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα
μας Τα μηνύματα που στέλνουν είναι μάλλον
αποθαρρυντικά με τους περισσότερους να
πως οι επενδυτές ζητούν μια φιλοσοφία
easy doing business Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια
του προέδρου της
Ελλάκτωρ Αναστάσιου
Καλλιτσάντση
τονίζουν

στο συνέδριο της Capital Link που τόνισε πως όποιος
δεν μπορεί να εξελιχθεί κινδυνεύει να εξαφανιστεί
ενώ στάθηκε και στο ότι η αβεβαιότητα αποτελεί
έναν ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις Έφερε
μάλιστα ως παράδειγμα την περιπέτεια της Reds
που προσπαθεί από το 2006 να επενδύσει στο οικόπεδο
που αγόρασε για εμπορική ανάπτυξη αλλά διαρκώς
εμφανίζονταν εμπόδια Από τις αδειοδοτήσεις μέχρι
και με το υπουργείο Πολιτισμού

COUNTRY RISK
Στο country risk την ανταγωνιστικότητα και το
difficult doing business που μας κατατάσσει μεταξύ
Κοσσόβου και Κόστα Ρίκα στάθηκε και ο διευθύνων
σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα Γιώργος Περιοτέρης
στην ομιλία του στο Ελληνο αμερικανικό Επιμελητήριο
Ο Γ Περιστερης

Ο Αν

Καλλιτσάντσης

κατασκευαστής υποστήριξε πως με ένα επενδυτικό
σοκ η χώρα θα μπορούσε να εξέλθει άμεσα
της κρίσης αλλά για την ώρα υπάρχει αποε
πενδυτικό σοκ Εάν η χώρα δεν βρισκόταν
στον πάτο όσον αφορά στη γραφειοκρατία
η θέση της θα ήταν μέσα στους δείκτες της
Ε Ε και όχι στους δείκτες της Αφρικής ως
προς την ανταγωνιστικότητά της και όχι μό¬
Ο

νο

πρόσθεσε ο ίδιος
Για κατάσταση που έχει μετατρέψει τους επιχειρηματίες
σε μάγους έχει μιλήσει και ο Απόστολος
Βακάκης των Jumbo υπογραμμίζοντας πως δεν ξέρει
τι
του
κανείς
ξημερώνει στην Ελλάδα ειδικά ως προς

τη φορολόγηση
Η ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε περιβάλλον
κεφαλαιακών ελέγχων και τραπεζικής συρρίκνωσης
Επιβάλλεται να αποκατασταθεί η ροή
προς τις επιχειρήσεις και να μειωθεί
η φορολογία που σήμερα είναι ένα βασικό αντικίνητρο
για επενδύσεις Για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη
στο ελληνικό προϊόν και στη χώρα πρέπει να δοθεί
σαφές σήμα αλλαγών είναι το μήνυμα που έχει
στείλει ο Αντώνης Κεραστάρης της Intralot εκφράζοντας
την πλειοψηφία των επιχειρηματιών
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα λόγια του Εμίρη
του Κατάρ Αλ Θανί που σε πρόσφατες δηλώσεις
του είπε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο
ορμώμενος από την περιπέτειά του με το
project στη Ζάκυνθο ύψους 2 δισ ευρώ ενώ
πώς μια φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα
αντί να στηρίζει τις επενδύσεις κάνει ό τι μπορεί για
να τις διώξει
χρηματοδοτήσεων

αναρωτήθηκε
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ΕΘΝΙΚΗ Π AK ΓΑΙΑ

Επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση
επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της
Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ στους κλάδους των
ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ Αριστοτέλης Κα
ρυτινος στο πλαίσιο του 1 8ου Capital Link Invest in Greece
Forum που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12/12/2016
Ο τουρισμός ανέφερε ο κ Καρυτινός αποτελεί σήμερα
έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας
ο ρόλος του οποίου ενισχύεται συνεχώς Τα δε
πόλης εμφανίζουν άνοδο της μέσης πληρότητας
τους τα τελευταία χρόνια αποτυπώνοντας με αυτόν τον
τρόπο τη δυναμική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο Αποτελούν
πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση
αναβάθμισης των ξενοδοχειακών μονάδων στις μεγάλες

Την

εταιρείας

ξενοδοχεία

πόλεις

Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης student
housing αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν
με σημαντική ζήτηση παγκοσμίως από τους χρήστες
τους φοιτητές και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο των
συναλλαγών που πραγματοποιούνται από επενδυτές Το
διεθνές μοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελματική
διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all
inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους φοιτητές όπως α¬

σφάλεια ηλεκτρικό θέρμανση ύδρευση και πρόσβαση
στο διαδίκτυο αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόμενων
χώρων

Στην Ελλάδα δεδομένης της ύπαρξης ικανού αριθμού
φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές της
πόλης όπου σπουδάζουν και που δημιουργούν σταθερή ζήτηση
στέγασης και της μη ύπαρξης ακόμα προϊόντος φοιτητικής
στέγασης στη χώρα οργανωμένης σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν σημαντικό value for

φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος
ακινήτου αναμένεται να αποτελέσει τα επόμενα
χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης
Στο πλαίσιο αυτό η Πανγαία προχώρησε πρόσφατα
στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δυο ακινήτων στην Πάτρα τα οποία πρόκειται να
προκειμένου να διαμορφωθούν και να
από τον μισθωτή ως ξενοδοχειακή μονάδα
κλασικού τύπου
6 δωματίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή
money

η

αξιοποίησης

εκμισθωθούν

λειτουργήσουν

1 1

μονάδα 48 επιπλωμένων διαμερισμάτων απευθυνόμενων
σε φοιτητές το δεύτερο
Όπως ανέφερε ο κ Καρυτινός Τα ξενοδοχεία πόλης και
η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον αστικό
του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας μας και
χαρακτήρα

μέσω της επέκτασης της επενδυτικής μας πολιτικής και στους
εν λόγω κλάδους θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση
του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου

Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξημένη επενδυτική
δραστηριότητα μας την τελευταία τετραετία περισσότερα
από 600 εκατ κυρίως στην Ελλάδα και σηματοδοτεί την

είσοδο της Πανγαία ως θεσμικού επενδυτή στον τουρισμό
ένα βασικό οικονομικό κλάδο της χώρας και στην
της εκπαίδευσης ένα κλάδο με διαχρονική
για την ελληνική κοινωνία Πρωταρχικός στόχος της
μας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την
αγορά το συντομότερο δυνατόν με σκοπό την περαιτέρω
του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των στόχων
της οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής
χαρτοφυλακίου της κυρίως στην Ελλάδα με τελικό
στόχο την εδραίωση της εταιρείας ως ενός εκ των σημαντικότερων
επενδυτικών οχημάτων ακίνητης περιουσίας στη ΝΑ
Ευρώπη και την ενίσχυση της διασποράς της μετοχικής
βάσης της εταιρείας free float και τη διαπραγμάτευση των

υποστήριξη

σημασία
εταιρείας

ανάπτυξη

ποιότητας

μετοχών της στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση θεσμικών
επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και
την τόνωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Μ

4. Ο ΡΟΣ Ο ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ Ν Υ
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ΤΟ

ΧΡΙΣΜΑ TOY ΤΡΑΜΠ KAI TO ΒΡΑΒΕΙΟ

Ο Ρος ο

Κατσιματίδης και τι έγινε στη

Στο Capital Link της

Υόρκης

που επενδύει σε distressed assets

αντιπρόεδρος του διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου
Willbur Ross και μέτοχος της
τιμήθηκε για τις επενδύσεις
που έχει κάνει στην Ελλάδα
Πέρα από την επιλογή που προξενεί
απορίες καθώς ο Ross δεν είναι
από τους επενδυτές που έχουν
τοποθετήσει πολλά χρήματα στην
Ελλάδα μέσω της WL Ross Comp

στον τραπεζικό κλάδο του
το Leaderhip Awards και
είναι σημαντικό ότι για μια ακόμη
φορά όπως είχε κάνει και πέρσι
εμφανίστηκε αισιόδοξος πως οι
επενδύσεις του στις ελληνικές τράπεζες
θα αποδώσουν
Τι έλεγαν στα πηγαδάκια της Ν
Υόρκης Μην του πείτε ότι χάνει
στην Ελλάδα και στην Κύπρο Το

Ν

ο

Eurobank

απονεμήθηκε

Ν Υ

ξέρει αλλά θα τον κάνετε εχθρό
σας
Τον Willbur Ross προλόγησε στη
Ν
Υόρκη ο Τζ Κατσιματίδης

Chairman
CEO of Red Apple
Group Ο Ελληνοαμερικανός που
ότι
θα
έλεγε
αγοράσει το Hilton αλλά
ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε επίσημα
και δεν κατέθεσε προσφορά Για
τον Ross μέτρησε ότι ο Τραμπ
τον χρίζει υπουργό Εμπορίου

5. (ΕΑΛΗΝΟ)ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛ ΧΑ PITZ Η ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΜΕ FUNDS ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ertön νο)αμερικανικό
Επαφές με εκπροσώπους από χα μεγαλύτερα
αμερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες
είχε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας
Χαρίτσης στη Νέα Υόρκη όπου συμμετείχε
στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum Αντικείμενο των συναντήσεων
η πορεία των διαπραγματεύσεων στον απόηχο
Αλέξης

της απόφασης του Eurogroup της 5ης
όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της
ελληνικής κυβέρνησης οι οποίες αντιμετωπίστηκαν
ως ρεαλιστικές ενώ υπήρχε έντονη κριτική
στη στάση του ΔΝΤ η οποία χαρακτηρίστηκε
ως ακατανόητη
Επίσης έγιναν κατ ιδίαν συναντήσεις με Ελ
ληνοαμερικονούς επιχειρηματίες που έχουν

ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ικανοποίηση
των επενδυτών που
σημείωσαν όιι άκουσαν
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
έναν σαφή οδικό χάρτη

λειτουργίας

νομοσχέδια

προς την ανάπτυξπ

Δεκεμβρίου

επενδύσει

προτίθενται να επενδύσουν στην
Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια και έδειξαν σημα
ή

Ελλάδα

ντικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης αναφορικά με την προσέλκυση
επενδύσεων
αναπληρωτής υπουργός απάντησε σε
ερωτήσεις που αφορούσαν τις
παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την
κυβέρνηση ώστε να διαμορφωθεί ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν την
Ο

επένδυσή τους θεσμικές πρωτοβουλίες που
έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό πλαίσιο
όσο και με τη χωροταξική νομοθεσία αλλά
και με τους κανόνες αδειοδότησης και
των επιχειρήσεων και αφορούν
τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί
στη Βουλή είτε νέα που προετοιμάζονται να
κατατεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα Κάτι
που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά
τις εξελίξεις στην Ελλάδα
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών και
σχημάτων εξέφρασαν την ικανο
ποίηοή τους σημειώνοντας ότι άκουσαν ένα
σχέδιο με συγκεκριμένα στοιχεία
έναν σαφή οδικό χάρτη προς την ανάπτυξη

συγκεκριμένες

θεσμικές

ελληνική

επενδυτικών

ολοκληρωμένο

Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε μάλιστα
από αρκετούς επενδυτές για τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που προωθεί το υπουργείο

Οικονομίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή
πλατφόρμα του νέου Ταμείου Συμμετοχών
Fund of Funds το οποίο υλοποιείται σε
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
συνεργασία

EIF
Αλ Χαρίτσης

Ο
τόνισε πως στόχος είναι η
συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από
πόρους το EIF ενδεχομένως κι από άλλες
επενδυτικές τράπεζες καθώς και από
ιδιωτικά fund Το ποσό που θα
συγκεντρώνεται θα επενδύεται σε μικρομεσαίες
δημόσιους

εξειδικευμένα

επιχειρήσεις με τη μορφή της συμμετοχής
στη μετοχική τους σύνθεση equity
capital venture capital Σημειώνεται πως από
τις επαφές έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και
νέες συναντήσεις στην Αθήνα για τις προοπτικές

της ελληνικής οικονομίας και τις

δυνατότητες

προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή

προσφέρει

6. WILBUR ROSS HOPES HIS GREEK STAKES YIELD GAINS (14 12 16)
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Wilbur Ross
hopes his
Greek stakes

yield gains
Wilbur Ross US President-elect Donald

Trump's likely pick for commerce
secretary told a Greek
forum in New York he is
looking forward to his investment
in Greece finally paying dividends
I have been through so much
with Greece that I feel I have always
investment

been Greek

It appears Greece is going

to the other side of the terrible
nightmare your country has experienced
the Eurobank stakeholder
and Bank of Cyprus vice president
told the annual Invest in Greece forum

organized by Capital Link
waiting for the moment
that besides my good friends there
and my great appreciation of the
Greek culture my investments in
I am

Greece bear fruit

Ross said referring

to the moves his company WL
Co has made in the Greek
Ross
credit sector
Having criticized the Greek
policy in the first half of
201 5 for damaging his investments
he said it has since made serious
toward progress
government's

efforts

7. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
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Η

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

ΓΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΑΡΤΙΟ

Ενδιαφέρον για ακίνητα της Πάτρας
1ου ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες
11 που επικρατούν στην αγορά
ακινήτου στην Πάτρα η Εθνική
Παγγαίο φαίνεται να τρέ
φει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
επενδύσεις στην περιοχή ίων
δύο ξενοδοχείων που επέλεξε
να επενδύσει η εταιρεία οίους
κλάδους τουρισμού και φοιτητικής
στέγης όιιως έγραψε η
II χθες είχε προηγηθεί
εμπορικό ακίνητο στην
Αγίου Νικολάου όλα εντός του
τρέχοντος έτους
κεντρικό

ΣΤΗΝ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
θνι
Γον περασμένο Μάρτιο η
κή Παγγαίο απέκτησε ακίνητο
που βρίσκεται επί της οδού Λγι
ου Νικολάου 12 και είναι μι
σθωμένο στο Massimo Dutti
εταιρεία του Ομίλου Inditex
Zara Bershka κ ά
με
1

υπολειπόμενη

διάρκεια μίσθωσης
περίπου 10 έτη Η ετσηγμένη
κηρύχτηκε ιτλειο
εταιρεία

δοτης ίου περασμένο Δεκέμβριο
για την αποκιηοή του από την
Ιράπεζα Κύπρου έναντι τιμήματος
2.485 εκατ ευρώ 11 συνολική

επιφάνεια του ακινήτου είναι
επιφάνειας περίπου χιλ
τ μ Η απόκτηση ίου ακινήτου
χρηματοδοτήθηκε από ιο ιιρο
ϊόν ομολογιακού δανείου που
t ξέδωσε η εταιρεία ιον Λύγου
οιο ίου 2014
1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Πριν από λίγα 24ωρα ο διευθύνων
ούμβουλος ιης εταιρείας
Αριστοτέλης Καρυτινός ανακοίνωσε
από τη Νέα Υόρκη 18ο
Capital Link Invest in Greece
I

orum on

η

Πανγαία

1 1 6 δοιματίων ίο
πρώτο κατ ως ξενοδόχε ιακή μόδια
νάδα 48 επιπλωμένα
με

σικού τύπου

ριομάτων αιιευθυν ομΙ νων οι
φοιτητές το δεύτερο ιρχος της
εταιρείας όπως δήλωψε ο επι
κεφαλής της είναι η ί ίι ι ε κταση
των επενδυτικών δρα στηριοτή
των της οίους κλαδου κι ξε
νοδοχείων πόλης και φοπηπ

κής στέγασης
Το έμπρακτο ενδιαφέρον της
εταιρείας επιτρέπει ιη ιποιόδο
ξη εκτίμηση οι ι μπορεί να α υ
ξηθεί το ενδιαφέρον κι επεν

δυτικές ευκαιρίις οιην 111(1(1
τομεσπική αγορά της ψεριοχής
μέσα στο επόμενο διά υ ημα
Ι

ιιέδου S3 1,02 ι μ και κτιρίου
1.328,73 τ.μ
Ακίνητο στην I Ιάτρα Δ Γούναρη
και Κορίνθου 327 με

επιφάνεια

οικοπέδου 712,21 ι μ
ι μ
και κτιρίου 4.426
Ακίνητο στην Πάτρα Παπα
φλέοοα Μαιςωνος Γενναδίου
και Κορίνθου με επιφάνεια
1.147 ι μ και κιιρίου
479.17 ι μ
Ακίνητο οιην Πάτρα Ανθειας
και Ευβοίας με επιφάνεια
οικοπέδου 244,79 ι μ και κι
ρίου 479,1 7 ι μ
Ακίνητο οιην Πάτρα Αγίας
1

1

οικοπέδου

ι

Τριάδος 22-22Α-24 με

επιφάνεια

οικοπέδου 453 τ.μ και
4S 93 τ.μ

κτιρίου

1

προχώρησε

πρόσφατα στη σύναψη
μν ημονίου συνεργασίας για την

αιιόκιηοη δυο ακινήτων στην

Πάτρα δεν ανέφερε ποια εί
ναι αυτά τα οποία πρόκειται
να εκμισθωθούν προκειμένου
να διαμορφωθούν και να λει
ιουργήσουν από τον μισθωτή
ως ξενοδοχεία
μονάδα κλασ¬

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το χαρτοφυλάκιο της Ι θνικής
Ο

Ακίνηιο στο Αίγιο

Κλεομένους

Οικονόμου και Μηιροπόλε
άλλα
και
ως
επιφάνεια οικοπέδου 855
με
Πανγαία περιλαμβάνει
ακίνητα στην Αχαιοί λυγκε
τ.μ και κιιρίου 1.440.40 τ.μ
Ακίνητο στα Καλάβρυια 25ης
κριμένα
Ακίνητο στην Πάτρα πλατεία Μαρτίου και Βαλτετσίου με
οικοπέδου 521,44 τ.μ
Γριών Συμμάχων κα ουμβο
και επιφάνεια κιιρίου 272,54
λή Αγίου Ανδρέου Ι)θωνος
VLMJA-I λίΙΟ J
Αμαλίας με επιφάνεια omoro Ι.μ Ι)1!1 11
επιφάνεια

8. ΕΠΑΦΕΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ
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Ημ. Έκδοσης: . . .15/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Επαφές Κουντουρά για ενίσχυση των τουριστικών πακέτων από ΗΠΑ
στο αμερικανικό και
κοινό να

Πρόσκληση
διεθνές επιχειρηματικό

επενδύσει στον δυναμικά αναπτυσσόμενο
ελληνικό τουριστικό τομέα απηύθυνε
η Υπουργός Τουρισμού κα Έλε
να Κουντουρά από το βήμα του Capital
Link Forum στη Νέα Υόρκη

Η Υπουργός στην ομιλία της τη Δευτέρα
στην ειδική ενότητα με θέμα Επενδυτικές
Ευκαιρίες στον Τουρισμό και
τη Φιλοξενία αναφέρθηκε στην ανοδική
πορεία που κατέγραψε ο ελληνικός
τουρισμός την διετία 2015-2016 και στις
θετικές προοπτικές για το 2017
Τόνισε ότι σε εφαρμογή της εθνικής
τουριστικής πολιτικής και μέσα από
την στενότερη συνεργασία του δημόσι¬

και ιδιωτικού τομέα έχουν δημιουργηθεί
οι συνθήκες για την αύξηση των
τουριστικών μεγεθών και για την
ου

προσέλκυση

νέων τουριστικών επενδύσεων

Ακολούθησαν συναντήσεις της Υπουργού
με Ελληνοαμερικανους επενδυτές
όπου ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης κ Γιώργος
Τξιάλλας αναφέρθηκε στις νέες
και ευκαιρίες στο ελληνικό
τουριστικό περιβάλλον και ειδικότερα
στο θεματικό τουρισμό
Η Υπουργός πραγματοποίησε
με εκπροσώπους των tour
operators για την ενίσχυση των τουριστικών
πακέτων το 2017 και των απευθείας
δυνατότητες

Αναφέρθηκε στο ευνοϊκό και φιλικό
πλαίσιο που αντανακλά την ισχυρή
βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει
τις επενδύσεις και στη σειρά των
ρυθμίσεων και παρεμβάσεων
του Υπουργείου Τουρισμού την τελευταία
διετία για την άρση των γραφειοκρατικών
εμποδίων την απλούστευση
των διαδικασιών αδειοδότησης και
των τουριστικών επιχειρήσεων
και την ενθάρρυνση νέων επενδυτικών
σχεδίων
νομοθετικών

λειτουργίας

συναντήσεις

δρομολογίων από ΗΠΑ προς Ελλάδα
σε συνέχεια της αύξησης των
πτήσεων του 2016 για τη θερινή περίοδο
και με στόχο την διεκδίκηση πτήσεων
καθ όλη τη διάρκεια του έτους
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(Ελληνο)αµερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
Η κίνηση ενδεκαµήνου υπερκάλυψε την περσινή ετήσια επιβατική κίνηση - Ικανοποίηση των επενδυτών που
σηµείωσαν ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, έναν σαφή οδικό χάρτη προς την ανάπτυξη
Επαφές µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες είχε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum. Αντικείµενο των συναντήσεων η πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον
απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής
κυβέρνησης οι οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η
οποία χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Επίσης έγιναν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή
προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα
χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά µε την
προσέλκυση επενδύσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις που αφορούσαν τις θεσµικές
παρεµβάσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο
περιβάλλον για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν τόσο µε
το φορολογικό πλαίσιο όσο και µε τη χωροταξική νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν νοµοσχέδια τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη βουλή είτε
νέα που προετοιµάζονται να κατατεθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι
παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, έναν σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF).
Ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε πως στόχος είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους πόρους,
το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά fund. Το
ποσό που θα συγκεντρώνεται θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της συµµετοχής
στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Σηµειώνεται πως από τις επαφές έγινε σαφές ότι
θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις
δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.

Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Οικονοµικά Νέα Ροη κατηγοριας
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ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ κυβέρνησης για τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα funds (Πηγή: topontiki)
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
Πηγή: http://www.topontiki.gr

http://www.topontiki.gr/
Publication date: 16/12/2016 12:28
Alexa ranking (Greece): 187
http://www.topontiki.gr/article/198714/haritsis-realistikes-oi-theseis-tis-kyvernisis-gi...

Χαρίτσης: Ρεαλιστικές οι θέσεις της κυβέρνησης για τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα funds

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Χαρίτσης: Ρεαλιστικές οι θέσεις της
κυβέρνησης για τα µεγαλύτερα αµερικάνικα
funds

EMAIL
Εκτύπωση
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
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νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
Χαρίτσης
επενδυτικές τράπεζες
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Συνάντηση Χαρίτση µε τα µεγαλύτερα αµερικανικά fund και επενδυτικές
τράπεζες
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ' ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ
υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ακατανόητη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: αποτελεί στρατηγικό στόχο η ανακάλυψη και
παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
Η εκπόνηση αξιόπιστου, μακροχρόνιου Εθνικού
Ενεργειακού
Σχεδιασμού
αποτελεί
απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήμανε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, μιλώντας στο 18ο Invest in
Greece Forum, που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12
Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα
«Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές προκειμένου
να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
• Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
• Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
• Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για δίκαιη
και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και στην
Ενέργεια.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως με τη
«Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα» για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, την υιοθέτηση
από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά
και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και ακολούθως έως το
2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο
25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η
Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
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η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου.
Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα με τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα
«επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την
υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας –
Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό
Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου.
«Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα αποθέματα 100 εκατ.
βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για αυξημένη συμμετοχή
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική
πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝ.ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΣΑ Ν.ΥΟΡΚΗΣ

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης,
παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και
της δημόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να υπερασπιστεί την άποψή του
για πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή των
ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας. Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης,
παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για
τους ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα
συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να νομοθετήσει ο κ.
Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους
Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο
μέτρο. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων
προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για να υλοποιήσουν την
επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό περιβάλλον όσο και με τη χωροταξική
νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός σταθερού οικονομικού
περιβάλλοντος που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και
ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο
οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
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Συνέντευξη Τύπου στα οµογενειακά µέσα της Νέας Υόρκης
13 Δεκεµβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη Τύπου στα οµογενειακά µέσα της Νέας Υόρκης
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη, για το 18ο Ετήσιο CapitalLinkInvestinGreeceForum, ο
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αλέξης Χαρίτσης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της
Οµογένειας της Νέας Υόρκης, καθώς και της δηµόσιας τηλεόρασης.
Ο κ. Παπαδημητρίου ερωτηθείς για το κείμενο που δημοσίευσε το στέλεχος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν, εξέφρασε τη διαφωνία του και κάλεσε το ΔΝΤ να
υπερασπιστεί την άποψή του για πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5%. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι
η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, με βασικό
συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναμικού της. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς
του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την
εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και παραγωγής από ανανεώσιμης ενέργειας.
Υποστήριξε ότι διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, παρέπεμψε στις πρόσφατες
δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε ερώτηση για τους
ισχυρισμούς Τόμσεν ότι το ΔΝΤ δεν είναι αυτό που θέλει τη λιτότητα και ότι αν η Ελλάδα
συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους για πιο φιλόδοξα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να
νομοθετήσει ο κ. Σταθάκης απάντησε: «Οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Η Ελλάδα έχει
συμφωνήσει ένα πλαίσιο με τους Ευρωπαίους. Συνεχίζουμε να συζητάμε. Αυτό το πλαίσιο
έχει ως βάση το 2018 που έχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Η θέση της κυβέρνησης είναι
απόλυτα σαφής. Δεν πρόκειται να νομοθετήσει κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Άρα από εκεί και
πέρα είναι θέμα του νέο κύκλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε σχετικά: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θέλουν κυρίως να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για
να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με το φορολογικό
περιβάλλον όσο και με τη χωροταξική νομοθεσία, αλλά και με τους κανόνες αδειοδότησης
και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνολικά οι προσπάθειες της κυβέρνησης
επικεντρώνονται στη διαµόρφωση ενός σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος που θα µπορεί
να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων καθώς και τη σύσταση και ανάπτυξη
δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο κ. Χαρίτσης, επίσης, ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο
Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος προβλέπει 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς.
Φωτογραφίες
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Οµιλία Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη στο Συνέδριο του
Invest in Greece Forum
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ήταν σήµερα κεντρικός οµιλητής σε γεύµα
στο πλαίσιο του Invest in Greece Forum, το οποίο διοργανώνεται για 18η χρονιά από την Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικές τράπεζες.
Ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και την
αισιοδοξία του για άµεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αναφέρθηκε στα πρόσφατα, εξαιρετικά
ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραπέµπουν σε επιτάχυνση της
ανάπτυξης προς το επίπεδο του 3% το επόµενο διάστηµα. Εκτίµησε ότι σύντοµα η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να
εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, διευκολύνοντας το Ελληνικό Δηµόσιο
να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά οµολόγων και επιταχύνοντας την πλήρη άρση των περιορισµών
στην κίνηση κεφαλαίων, εντός του 2017. Υποστήριξε ότι έτσι σταδιακά εκλείπουν οι παράγοντες που
διαφοροποιούν την ελληνική οικονοµία από τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και άρα ελαχιστοποιείται το
ρίσκο που συνδέεται µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
Εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενεργειακός κλάδος, ο κ. Σταθάκης ανέφερε δύο
καθοριστικές παραµέτρους:
·
Τη Συµφωνία των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, που ανάγει σε επιτακτική ανάγκη για κάθε
οικονοµία την επένδυση σε «πράσινες τεχνολογίες». Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπενθυµίζοντας ότι η θάλασσα,
ο άνεµος και ο ήλιος είναι βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου.
·
Τη µετάβαση στην Ενεργειακή Ένωση το 2020 και την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε αυτή.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ήδη έχει επιτύχει το 18% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες
πηγές και επανέλαβε τη δέσµευση το µερίδιο της ΔΕΗ να περιοριστεί στο 50% µέχρι το 2020.
Οι παράµετροι αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις στον κλάδο
της ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Σταθάκης έκανε ειδική αναφορά σε 5 συγκεκριµένες επενδυτικές
ευκαιρίες:
1.
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτούνται επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
του συστήµατος, τόσο στη διανοµή όσο και στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην αναβάθµιση των
παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
2.
Δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς. Η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας διεθνώς µοιάζει µε εκείνη που κυριαρχούσε τη δεκαετία του ’90 στις τηλεπικοινωνίες, καθώς τα
σύγχρονα δίκτυα ενέργειας θα στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα διάδοσης των «έξυπνων µετρητών», όπου υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και
ανοίγονται σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης start-up επιχειρήσεων.
3.
Νησιωτικό ενεργειακό δίκτυο. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου βρίσκονται έργα, όπως η
σύνδεση των Κυκλάδων µε την ενδοχώρα και της Κρήτης µε την Πελοπόννησο και την Αττική. Για δε τα
υπόλοιπα νησιά, απαιτείται µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των
σύγχρονων συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης (EMS).
4.
Νότιοανατολικό ενεργειακό σταυροδρόµι. Η Ελλάδα βρίσκεται στη συµβολή ενός κάθετου διαδρόµου,
που διασχίζει τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Ανατολική Ευρώπη, µε έναν οριζόντιο, που διατρέχει την
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός ανέφερε σηµαντικά έργα, που αναδεικνύουν το παραπάνω γεωγραφικό
πλεονέκτηµα και για τα οποία υπάρχει πολιτική βούληση και επενδυτικό ενδιαφέρον.
5.
Εξόρυξη πετρελαίου. Έχουν ήδη προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισµοί για αναζήτηση κοιτασµάτων στη
Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στον Πρίνο εξελίσσεται καλύτερα
από κάθε προσδοκία και ήδη σχεδιάζεται νέα εξόρυξη στο Κατάκολο.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την οµιλία του υποστηρίζοντας ότι, µε τη βοήθεια και των ξένων επενδυτών, η
Ελλάδα σύντοµα θα είναι µια από τις πλέον επιτυχηµένες ιστορίες ανάπτυξης διεθνώς, αφήνοντας πίσω
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της τη χαµένη δεκαετία που προηγήθηκε.
Αργά σήµερα το βράδυ ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Μέσα Ενηµέρωσης της
Οµογένειας ενώ αύριο θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης.
από το Γραφείο Τύπου
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Πατραϊκός Κόλπος: «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, το κοίτασµα θα έχει
ικανοποιητικά αποθέµατα
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison– ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα
θα έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
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επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ετικέττες:

Στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα, ακόµα και αν έχει ήδη εκδοθεί οικοδοµική άδεια, αποτελεί ένα «στοίχηµα υψηλού ρίσκου»,
καθώς πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής των επενδυτικών σχεδίων από µια απόφαση της διοίκησης, προχώρησαν εντός της εβδοµάδας
στελέχη του κλάδου των ακινήτων. Πρόκειται για ένα σαφές «µήνυµα» προς την κυβέρνηση, η οποία ναι µεν εµφανίζεται θετική στην προσέλκυση
νέων επενδύσεων, πλην όµως, στην πράξη, συχνά αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους δηλώσεις παραµένουν ευχολόγιο.
Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα του πώς η ελληνική πραγµατικότητα διώχνει µακριά τους επενδυτές από την αγορά ακινήτων περιέγραψε προ
ηµερών ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, πρόεδρος του κατασκευαστικού οµίλου Ελλάκτωρ, µιλώντας στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον κ. Καλλιτσάντση, η αβεβαιότητα δεν είναι προϊόν της κρίσης, αλλά µια παθογένεια που χαρακτηρίζει την Ελλάδα
ήδη πριν από την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης.
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Εις επίρρωσιν της άποψης αυτής, ο κ. Καλλιτσάντσης ανέφερε την περίπτωση του ακινήτου που επιχείρησε να αναπτύξει προ δεκαετίας στην
Ακαδηµία Πλάτωνος η θυγατρική του οµίλου REDS. Η εταιρεία απέκτησε το σχετικό οικόπεδο το 2006, έχοντας στόχο την ανέγερση κτιρίου
γραφείων. «Η σχετική έρευνα πριν από την απόκτηση του οικοπέδου έδειξε ότι όλα τα απαιτούµενα έγγραφα του οικοπέδου υπήρχαν, και ότι αυτό
βρισκόταν σαφώς οριοθετηµένο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο φυσικά. ∆ύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία έλαβε οικοδοµική άδεια,
επιβεβαιώνοντας τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από όλες τις αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του υπουργείου Πολιτισµού, αρµόδιου
για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων», τόνισε ο κ. Καλλιτσάντσης. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ξεκίνησε τις αρχικές εκσκαφές και τη
θεµελίωση του ακινήτου, υπό την επίβλεψη µιας αρµόδιας οµάδας αρχαιολόγων, χωρίς µάλιστα να εντοπιστεί το παραµικρό αρχαιολογικό εύρηµα.
Κάπου εκεί ξεκινούν τα προβλήµατα, καθώς, χωρίς καµία προηγούµενη ένδειξη, το υπουργείο Πολιτισµού, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συµβουλίου, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επεκτείνει τα όρια του αρχαιολογικού χώρου, ενσωµατώνοντας εντός αυτού και το
οικόπεδο της REDS. ∆εδοµένης όµως της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας έκτοτε, ούτε η απαλλοτρίωση αλλά ούτε η εξαγορά του
οικοπέδου από το ∆ηµόσιο κατέστη εφικτό να προχωρήσουν. «Ως αποτέλεσµα, πέρα από την είσοδο σε µια ατέρµονα δικαστική διαµάχη µε το
∆ηµόσιο, έχουµε αναγκαστεί να βάλουµε τα σχέδιά µας σε αναµονή από το 2010 µέχρι σήµερα, χωρίς ποτέ να αποζηµιωθούµε για τα 20 εκατ.
ευρώ επενδύσεων, εξόδων αλλά και διαφυγόντων κερδών», καταλήγει ο κ. Καλλιτσάντσης.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ TOY CEO ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΓΡ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
ΣΤΟ 18ο CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM
Η εκπόνηση αξιόπιστου
μακροχρόνιου εθνικού

ενεργειακού σχεδιασμού
αποτελεί απόλυτη
ώστε να
ένα σταθερό
επενδυτικό περιβάλλον
στην Ελλάδα και η χώρα
να μπει σε τροχιά ανάπτυξης
Αυτό επεσήμανε
ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε
Γρηγόρης
Στεργιούλης από τη μακρινή
Νέα Υόρκη και το
βήμα του 1 8ου Invest in
προτεραιότητα
δημιουργηθεί

Greece Forum που

διοργανώθηκε

την περασμένη
Δευτέρα 12/1 2
Επιμέλεια

Νίκος Τσαγκάτακης

πλαίσιο του

φόρουμ

ο CEO των

ΕΛ.ΠΕ συμμετείχε

Στο

σε ανοικτή συζήτηση

με θέμα Ο ενεργειακός
τομέας τάσεις ανάπτυξη

τονίζοντας ότι
ευνοϊκές προοπτικές
προκειμένου να καταστεί η χώρα
μας περιφερειακός ενεργειακός
κόμβος στρατηγικής
με κεντρικό ρόλο στη
ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο
προοπτικές

διανοίγονται

σημασίας

Τα 5 πρέπει
Με γνώμονα αυτή τη στόχευση
Στεργιούλης υπογράμμισε
ότι θα πρέπει
α Να δοθεί βαρύτητα στην
ασφάλεια και διαφοροποίηση
του ενεργειακού εφοδιασμού
β Να υπάρξει τεχνολογική
αναβάθμιση υφιστάμενων
και βελτίωση της
οκ

εγκαταστάσεων

τεχνογνωσίας

επιτευχθεί εξοικονόμηση
ενέργειας και βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης
δ Να περιοριστεί η χρήση
στερεών καυσίμων
γ Να

Προτεραιότητα ο εθνικός
ενεργειακός σχεδιαομός
χαρακτήρισε

επίτευξη

των στόχων που τέθηκαν
παγκοσμίως με τη Συμφωνία
των Παρισίων για το Κλίμα
για τον περιορισμό της αύξησης
της θερμοκρασίας την υιοθέτηση
από τον OHE της Ατζέντας
2030 με σκοπό την επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο αλλά και τα αντίστοιχα
μέτρα που υλοποιεί η
Ε Ε για την Ενεργειακή Ένωση
μέχρι το 2020 και ακολούθως
έως το 2050 σημειώνοντας
πως καθίσταται αναγκαία η

Ο κ

Στεργιούλης έκανε λόγο για
πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία
που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πρωτεύοντος γεωλογικού
στόχου

Στεργιούλης επεσήμανε

εξάλλου τη βούληση του Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ να διαδραματίσει τα
επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό
ρόλο σε όλο το ενεργειακό
φάσμα παρέχοντας νέα προϊόντα
και καινοτόμες υπηρεσίες
στον καταναλωτή αλλά και να

ΕΛ.ΠΕ είναι
Η αυξημένη εξωστρέφεια
με τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη
στο 60 της συνολικής παραγωγής
►

NIOC η ρωσική Rosneft η ιρακινή
SOMO και η αιγυπτιακή
EGPC για την προμήθεια αργού
και προϊόντων πετρελαίου
Η εξισορρόπηση 50
των προμηθειών από
50
traders και από πετρελαιοπαραγωγούς
►

►W

Η σύναψη σημαντικών

συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς
εταιρείες όπως η ιρανική

εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης
των βιομηχανικών

που παρουσιάζεται ώστε να
τη θέση του ως
ενεργειακός όμιλος στη
ισχυροποιήσει

εγκαταστάσεων

ηγετικός

Η διατήρηση υψηλής
και αυξημένης

ανταγωνιστικότητας

ΝΑ Ευρώπη
Έθεσε ωστόσο ως προαπαιτούμενο
για οποιονδήποτε
σχεδιασμό και ανάπτυξη
του Ομίλου τη διασφάλιση
περαιτέρω

Όπως ανέφερε κύριοι μοχλοί
επίτευξης του στόχου των

Πηγές Ενέργειας

Πελοποννήσου

Για την εν εξελίξει επεξεργασία
και ερμηνεία των γεωφυσικών
δεδομένων από τις έρευνες
στον Πατραϊκό Κόλπο ο κ

Π ρωταγω νιστής
τα ΕΛ.ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ότι στον πυρήνα του
σχεδιασμού για δίκαιη και βιώ¬

προτεραιότητα

στις Ανανεώσιμες

Αρτας Πρέβεζας και ΒΔ

διασυνοριακή

Ο διευθύνων σύμβουλος της

προχωρήσει ο ενεργειακός
μετασχηματισμός με

Κυπαρισσιακό κόλπο καθώς
και για τις χερσαίες περιοχές

συνεργασία μεταξύ
των κρατών

της διεθνούς ανταγωνιστικής
παρουσίας του κλάδου της διύλισης
και την παρουσία του στο
25 των κορυφαίων διυλιστηρίων
διεθνώς με συνεχείς
βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ενσωμάτωσης
νέων τεχνολογιών και

ε Να

Ελλάδα είτε μεμονωμένα είτε
σε συνεργασία με κορυφαίες
διεθνείς εταιρείες του κλάδου
Όπως είπε τα ΕΛ.ΠΕ σε κοινό
επιχειρηματικό σχήμα με τις
Total και Edison ανακηρύχθηκε
πρόσφατα επιλεγείς αιτών
για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά
της Κέρκυρας ενώ αντίστοιχη
ήταν η εξέλιξη για την υπό
παραχώρηση περιοχή 10 στον

σιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται
η ισορροπημένη σχέση
ανάμεσα στο περιβάλλον και
την ενέργεια Παράλληλα
ως σημαντική την

παρεμβάσεις

τεχνογνωσίας

ευελιξίας
Η βέλτιστη επίπτωση στα
περιθώρια και τα αποτελέσματα
σε όλες τις δραστηριότητες
Η εστίαση στον πελάτη
και η ικανοποίηση των μελλοντικών
αναγκών του
►

►

Το στοίχημα
των υδρογονανθράκων

Ταυτόχρονα ο κ Σιεργιούλης
υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό

στόχο για τον όμιλο

υποστήριξε

ΕΛ.ΠΕ η ανακάλυψη και

παραγωγή

υδρογονανθράκων στην

Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο
εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα
έχει απολήψιμα αποθέματα 100
βαρελιών όπως είπε
εκατ

Παράλληλα

αναφέρθηκε

στον σχεδιασμό των επενδυτικών
δράσεων του ομίλου για
αυξημένη συμμετοχή στους τομείς
των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας την Ηλεκτρική Ενέργεια
και το Φυσικό Αέριο όπου
ήδη τα ΕΛ.ΠΕ έχουν να επιδείξουν
σημαντική παρουσία
Ολοκληρώνοντας την παρέμ
βασή του ο κ Στεργιούλης
την αισιοδοξία του για
τη μελλοντική πορεία του ομίλου
και ανακοίνωσε ότι η σημαντική
κερδοφορία των ΕΛ.ΠΕ
συνεχίστηκε και το 2016 με
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA
άνω των 700 εκατ ευρώ παρά
εξέφρασε

διεθνή περιθώρια
και τις δυσμενείς συνθήκες

τα χαμηλά

στην εγχώρια αγορά ενώ μέσα
στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος
θα υλοποιήσει και νέο
πρόγραμμα συνολικού
ύψους €1 δισ
επενδυτικό
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ EUROBANK ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ
78χρονος δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουίλμπορ Ρος
γνωστός και ως Βασιλιάς της Χρεοκοπίας αφού αγόραζε
σχεδόν χρεοκοπημένες εταιρείες με στόχο να επιστρέψουν
στην κερδοφορία θα είναι ο επόμενος υπουργός Εμπορίου
στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρος όμως είναι και
Έλληνας αφού είναι μέτοχος της
Eurobank αλλά και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της Τράπεζας Κύπρου
Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου
της Ελλάδας από την κρίση μιλώντας στα πλαίσια του ετήσιου
forum Invest in Greece που διοργάνωσε nCapital Linkcnn
Νέα Υόρκη και στην οποία παραβρέθηκαν τόσο ο υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου όσο
και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθά
κης Έχω περάσει τόσα πολλά με την Ελλάδα που αισθάνομαι
ότι πάντα ήμουν Έλληνας δήλωσε χαρακτηριστικά ο
μεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως
μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του
τρομακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας
Ο

δισεκατομμυριούχος

κλάδο Να υπενθυμίσουμε πως ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής
έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η πολιτική του Αλέξη
Τσίπρα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 προκάλεσε σοβαρή ζημιά
στις επενδύσεις του στη Eurobank καθώς και γενικότερα
στο τραπεζικό σύστημα ωστόσο αναγνώρισε πως μετά τη
συμφωνία η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρές
προόδου Μάλιστα κατά τη διάρκεια του επίσημου
δείπνου του forum απονεμήθηκε στον κ Ρος η διάκριση
2016 Hellenic Capital Link Leadership Award για τις επενδύσεις
του στην Ελλάδα Στο ίδιο συνέδριο πέρσι είχε εμφανιστεί
αισιόδοξος πως το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική
οικονομία μπορούν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη τονίζοντας
πως θα υπάρξει διάθεση για επενδύσεις αρκεί να γίνουν
μια σειρά από πράγματα όπως η πλήρη εφαρμογή του μνημονίου
Τα περιουσιακά στοιχεία του Γουίλμπορ Ρος υπολογίζονται
από το Forbes στα 3 δισ δολάρια ενώ εκτιμάται ότι
από τη νέα του θέση θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των
αμερικανικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
ΒΑ.ΦΙ
εξωτερικό
προσπάθειες

Όπως σημείωσε ο κ Ρος ωστόσο περιμένει τη στιγμή που
εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει και τη μεγάλη
εκτίμηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισμό να
αποδώσουν και οι επενδύσεις του στην Ελλάδα αναφερόμενος
στις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.LRoss
Co γνωστή για τις επενδύσεις της σε distressed assets
επισφαλή στοιχεία ενεργητικού στον ελληνικό τραπεζικό
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Ας κενιρικοι ομιϋηιές ουμμ u vu ο
υπουργός nepiöorlrtovi<x και Evjpvîwç
Γ Σταθάκης αΑήά και ο υηουρ\ος
Οικονομίας Δ Παπαόημητριου και ο
αναπΑηρωιης tou Αι Χαρίισης

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ

ΝΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρόσκληση σε επενδυτές
κυβερνητικό πρόγραμμα για ιην
οικονομία και τις επενδύσεις
στο φετινό 18ο ετήσιο
συνέδριο της Capital Link Annual
Link
Invest in Greece
Capital
Forum στη Νέα Υόρκη υπουργοί
παρουσίασαν

Το

και στελέχη της κυβέρνησης ενώ ήρθαν σε
επαφή με πλήθος διεθνών επιχειρηματιών
επενδυτών τραπεζικών στελεχών
και πολιτικών αξιωματούχων
άλλων χωρών 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 Ενα από τα πλέον ενδιαφέροντα
θέματα ήταν και ίο πώς οι ξένοι επενδυτές
βλέπουν σήμερα την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισμό πάνελ στο οποίο συμμετείχαν
κορυφαίοι επενδυτές με ήδη σημαντική
παρουσία στην Ελλάδα Ο υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπα
δημητρίου ο αναπληρωτής υπουργός ίου
Αλέξης Χαρίτσης αλλά και ο υπουργός
και Ενέργειας Γιώργος Στα
θάκης συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές
τεχνοκρατών

Περιβάλλοντος

ποσοτικής

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις

επιχειρήσεων
Στη συνέχεια μίλησε για
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της χώρας Η Ελλάδα
είπε χαρακτηριστικά
βρίσκεται στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων συνιστά
δηλαδή μια φυσική
πύλη προς την Ευρώπη

Παράλληλα είναι μια

σύγχρονη Δημοκρατία με
κράτος δικαίου και οργανωμένες
υποδομές αλλά
επιπέδου εργατικό

ομιλία του

με θέμα Επενδύοντας για την Ανάπτυξη
Οραμα και Στρατηγική επεσήμανε ότι η
ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη σημάδια

ανάκαμψης και εξέφρασε την
ότι ο χρόνος θα κλείσει με θετικό
πρόσημο Οπως ανέφερε ο δείκτης βιομηχανικής
παραγωγής δείχνει αύξηση της
του 3,2 για τα τελευταία δύο τρίμηνα
του 2016 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 10,2 οι αφίξεις από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ
ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια
στις επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές
προστέθηκαν 140 έργα Επιπλέον οι διεθνείς
δανειστές συμφώνησαν σε μια
αναδιάρθρωση του χρέους της
τάξεως του 22 ίου ΑΕΠ ή κατά 45 δισ
πεποίθηση

τάξεως

στρατηγικές

προτεραιότητες της χώρας οι οποίες
συνοψίζονται στην προσέλκυση άμεσων
ξένων επενδύσεων και στην ενίσχυση των
εξαγωγών όπως και στην απλοποίηση του
νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις και στη
διευκόλυνση της διαδικασίας
αδειοδότησης των

και εξαιρετικά υψηλού

Δ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Δ Παπαδημητρίου κατά την

ενώ από
ευρώ σε σταθερό επιτόκιο 1,5
τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση αναμένεται να ακολουθήσει η
συμμετοχή της χώρας στον μηχανισμό
χαλάρωσης γεγονός που θα δώσει
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη

Forum παρουσίασαν
το κυβερνητικό
πρόγραμμα για

την οικονομία

δυναμικό

σε ανταγωνιστικό
κόστος σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες Κλείνοντας ο κ Παπαδημητρίου
ως τομείς που αποτελούν επενδυτικές
χαρακτήρισε

ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές
τον τουρισμό την αγορά ακινήτων
τον αγροδιατροφικό τομέα την πληροφορική
και τις νέες τεχνολογίες τις επιστήμες
Υγείας και τη φαρμακευτική καθώς και τον
ιατρικό τουρισμό τα logistics και τις μεταφορές

ΑΛ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής

στο πάνελ με θέμα Επιδιώκοντας την
ανάπτυξη Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για
επενδύσεις στην Ελλάδα όπου συμμετείχαν
επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρημα

στην Ελλάδα
εκείνο το οικονομικό

Γ

περιβάλλον που θα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

μπορεί να υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων καθώς
και τη σύσταση

Γιώργος Σταθάκης δήλωσε κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του Η ελληνική οικονομία
βρίσκεται σε κομβικό σημείο Ηδη τα
μακροοικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν
τις αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία
του ΑΕΠ ενώ η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων
παρεμβάσεων για την ελάφρυνση
του δημόσιου χρέους και η ένταξη των

θέση της χώρας
Σε αυτό το πλαίσιο
ο κ Χαρίτσης εξέθεσε

Link Annual
Capital Link
Invest in Greece

χρηματοδοτικούς

της κυβέρνησης
να διαμορφωθεί

ανάπτυξης αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα Προπάντων το ανθρώπινο
δυναμικό και τη στρατηγική γεωγραφική

συνέδριο

Τράπεζα Επενδύσεων Πέρα από τους
μηχανισμούς ο κ Χαρίτσης

υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης
για τη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου του επιχειρείν με στόχο τη
μείωση της γραφειοκρατίας την απλοποίηση
και την επιτάχυνση των διαδικασιών
αλλά και τη διασφάλιση της διαφάνειας Ο
κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε
ένα απλό και διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον
με σαφείς και σταθερούς κανόνες
σε όλα τα πεδία της φορολογίας της αδει
οδότησης της χωροταξίας της χρηματοδότησης
τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός
απευθύνοντας στην επενδυτική κοινότητα
πρόσκληση για διάλογο ο οποίος μπορεί
πια να διεξάγεται σε πιο ουσιαστική βάση
από ποτέ τα τελευταία χρόνια

για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης
του δημόσιου χρέους Πλέον το στοίχημα
για την ελληνική οικονομία είναι να
μπορέσει να μπει σε έναν δρόμο βιώσιμης

Στο 18ο ετήσιο
της Capital

επισκέπτες

βραχυπρόθεσμη

τοπιστωτικών οργανισμών Ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι οι
μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας είναι πιο ευοίωνες από ποτέ
την τελευταία εξαετία μετά και τη συμφωνία

τις προσπάθειες
προκειμένου

δυναμικών

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων

Αφενός ο

αναπληρωτής

υπουργός
αναφέρθηκε στα
εργαλεία που μπορούν
να αξιοποιήσουν οι ιδιώτες επενδυτές
τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ τον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο αλλά και τα σύγχρονα
χρηματοοικονομικά

χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί
το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία
με διεθνείς οργανισμούς Ιδιαίτερα στάθηκε
στο πρωτοποριακό Ταμείο Συμμετοχών
Fund of Funds που συστήνεται τις επόμενες
ημέρες και θα συγκεντρώνει επενδυτικά
κεφάλαια με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί
ο στόχος ανέρχεται στο 1 δισ ευρώ
για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ο κ Χαρίτσης
αναφέρθηκε ακόμη στην

αξιοποίηση

του πακέτου Γιούνκερ και εν γένει στις

επενδυτικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή

ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ελληνικών

ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται
βελτίωση του χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος και περιορισμό του πολιτικού
και οικονομικού ρίσκου στην Ελλάδα
Στη συγκυρία αυτή η ελληνική οικονομία
προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
αξιοποιώντας σημαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα όπως το ανθρώπινο
και η γεωπολιτική θέση της χώρας
Κεντρικό ρόλο έχουν να παίξουν οι επενδύσεις
στην ενέργεια τις υποδομές και το
περιβάλλον Σε ένα διεθνές περιβάλλον
όπου κυριαρχούν οι χαμηλές αν όχι αρνητικές
αποδόσεις η ανάκαμψη της ελληνικής
περαιτέρω

κεφάλαιο

οικονομίας προσφέρει στους επενδυτές
τον συνδυασμό που αναζητούν ικανοποιητικές
αποδόσεις με χαμηλό ρίσκο

6. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΠΕ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 2

Επενδυτικό πρόγραμμα

1

δισ από τα ΕΛΠΕ

Την υλοποίηση από τα ΕΛΠΕ επενδυτικού προγράμματοβ ùijious 1 δισ
ευρώ μέσα στην επόμενη 5ετία ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου

Capital Link ο διευθύνων σύμβουλοε του ομίλου Γρηγόρηε Στεργιούλη
Βούληση του ομίλου ôncos είπε ο κ Στεργιούλη5 είναι να διαδραματίσει
τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα
napéxovras προϊόντα και καινοτόμεε υπηρεσίεε στον καταναλωτή
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση του cos ηγετικό ενεργειακό5 όμιλο5 στη ΝΑ
Εθεσε ωστόσο cos προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω
σχεδιασμό και ανάπτυξη του ομίλου τη διασφάλιση ms διεθνού5 αν
ταγωνιστική5 napouoias του κλάδου ras διύλισηε και την παρουσία
του στο 25 των κορυφαίων διυλιστηρίων διεθνώ3 με συνεχείε πα
ρεμβάσεΐ5 βελτίωσα ms ενεργειακήε απόδοσηε και ενσωμάτωση5
νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσία5
Ευρώπη

7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΔΙΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 30
ατζέντα του διευθύνοντος συμβούλου
του μεγαλύτερου ελληνικού

διυλιστηρίου είναι

γεμάτη

στόχους και για το 2017 Ο
κ Γρηγόρης Στεργιούλης μετά
από ένα έτος κατά το οποίο
σημειώνονταν

ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων
έχει θέσει ως στόχο την υπεραπόδοση
των επενδύσεων του ομίλου αλλά και την
εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας των Ελληνικών
Πετρελαίων
Ο όμιλος μάλιστα μέσα στην επόμενη
θα υλοποιήσει και νέο επενδυτικό
πενταετία

πρόγραμμα συνολικού ύψους

1

δισ

ευρώ όπως ανακοίνωσε ο κ Στεργιού
λης μιλώντας στο 18ο Capital Link Invest
in Greece Forum που πραγματοποιήθηκε
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
Ηδη και κατά την περίοδο της παγκόσμιας

και εγχώριας οικονομικής ύφεσης
ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων
να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη
βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα το
έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου της
Ελευσίνας ύψους 1,8 δισ ευρώ ενισχύοντας
την ανταγωνιστική του θέση και τον
εξαγωγικό του προσανατολισμό με εξαγωγές
που ξεπερνούν πλέον το 55 της
κατάφερε

Επενδύσεις

συνολικής παραγωγής του ομίλου
στο διεθνές επενδυτικό ακροατήριο
στη Νέα Υόρκη ο διευθύνων
του ελληνικού ομίλου τόνισε κατ
αρχήν ότι η εκπόνηση αξιόπιστου μακροχρόνιου
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα ώστε να
δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό
στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί
η αναπτυξιακή διαδικασία Επίσης ιδιαίτερη
έμφαση έδωσε στην προοπτική ανάδειξης
της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό
κόμβο στρατηγικής σημασίας με
κεντρικό ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη και τη Με¬
Απευθυνόμενος

σύμβουλος

περιβάλλον

σόγειο Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ Στερ
γιούλης υπογράμμισε ότι θα πρέπει
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και
τη διαφοροποίηση του ενεργειακού
εφοδιασμού

Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθμιση
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και βελτίωση
της τεχνογνωσίας
Να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας
και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίμων

και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός μετασχηματισμός
με προτεραιότητα στις ΑΠΕ

δισ από ΕΛ.ΠΕ

1

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ο διευθύνων σύμβουλος
της Ελληνικά Πετρέλαια υποστήριξε ότι
στον πυρήνα του σχεδιασμού για δίκαιη
και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται
π ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο
Περιβάλλον και την Ενέργεια Παράλληλα
χαρακτήρισε σημαντική την επίτευξη
των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως με
τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα
για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας
την υιοθέτηση από τον OHE της
Ατζέντας 2030 με σκοπό την επίτευξη
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο
αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που υλοποιεί
η Ε Ε για την ενεργειακή ένωση μέχρι το
βιώσιμης

Πρωταγωνιστικό ρόλο
σε όλο το ενεργειακό

φάσμα με νέα προϊόντα
και καινοτόμες υπηρεσίες

για τον καταναλωτή

2020 και ακολούθως έως το 2050 σημειώνοντας
πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή

συνεργασία μεταξύ των κρατών
Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ
τη βούληση ίου ομίλου να διαδραματίσει

επεσήμανε

τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό
ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα
παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες
υπηρεσίες στον καταναλωτή αλλά και να

εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του
ως ηγετικού ενεργειακού ομίλου στη ΝΑ
Ευρώπη
Εθεσε ωστόσο ως προαπαιτούμενο για

οποιονδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και
την ανάπτυξη του ομίλου τη διασφάλιση της
διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του
κλάδου της διύλισης και την παρουσία του
στο 25 των κορυφαίων διυλιστηρίων
με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης
διεθνώς

της ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης
νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας

ΜΟΧΛΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Οπως ανέφερε
κύριοι μοχλοί επίτευξης ίου στόχου
των ΕΛ.ΠΕ είναι
Η αυξημένη εξωστρέφεια με τις εξαγωγές
να φτάνουν ήδη στο 60 της συνολικής
παραγωγής

Η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με
μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η ιρανική
NIOC η ρωσική Rosneft η ιρακινή
SOMO και η αιγυπτιακή EGPC για την

προμήθεια αργού και προϊόντων
Η εξισορρόπηση 50%-50
από traders και από

των

πετρελαίου

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των
εγκαταστάσεων
Η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας

βιομηχανικών

και αυξημένης ευελιξίας
Η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και
τα αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες

προμηθειών

πετρελαιοπαραγωγούς

Η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση
των μελλοντικών του αναγκών

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί
στρατηγικό στόχο για τον όμιλο
των Ελληνικών Πετρελαίων π ανακάλυψη
και παραγωγή υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα είτε μεμονωμένα είτε
σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς
εταιρείες του κλάδου Οπως είπε τα
ΕΛ.ΠΕ σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα
με τις Total και Edison ανακηρύχθηκαν
πρόσφατα επιλεγείς αιτών για τη
θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας
ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για
την υπό παραχώρηση περιοχή 1 0 στον
Κυπαρισσιακό Κόλπο καθώς και για τις
χερσαίες περιοχές Αρτας-Πρέβεζας και
Ο κ

ΒΔ Πελοποννήσου Είμαστε έτοιμοι
αμέσως μετά την επικύρωση των
να προχωρήσουμε στις έρευνες
για την αξιοποίηση του δυναμικού της
σε
χώρας
υδρογονάνθρακες δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ Στεργιούλης σημειώνοντας
ότι θα εφαρμοστούν οι πλέον
συμβάσεων

ασφαλείς σύγχρονες και φιλικές προς
το περιβάλλον τεχνολογικές μέθοδοι
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και
ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων
από τις έρευνες στον Πατραϊκό Κόλπο
ο κ Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ
ενθαρρυντικά στοιχεία που
την ύπαρξη πρωτεύοντος
επιβεβαιώνουν

γεωλογικού στόχου Εάν ανακαλυφθεί
πετρέλαιο εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα
έχει απολήψιμα αποθέματα 1 00 εκατ
βαρελιών όπως είπε
Παράλληλα αναφέρθηκε στον σχεδιασμό
των επενδυτικών δράσεων του
ομίλου για αυξημένη συμμετοχή στους
τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
της ηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου στους οποίους ήδη τα
ΕΛ.ΠΕ έχουν σημαντική παρουσία
Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του
ο κ Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία
του για τη μελλοντική πορεία του
ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική

κερδοφορία των ΕΛ.ΠΕ συνεχίστηκε και
το 201 6 με πρόβλεψη για κέρδη EBITDA
άνω των 700 εκατ ευρώ παρά τα χαμηλά
διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά Σημειώνεται
δε ότι η τελευταία ομολογιακή
έκδοση του ομίλου ΕΛ.ΠΕ ύψους 375
εκατ ευρώ με τοκομερίδιο 4,875 και
η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης
εξαγοράς των ομολόγων λήξεως
201 7 εκτός από απόδειξη επενδυτικής
εμπιστοσύνης προς τον όμιλο εκτιμάται
ότι θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση
του χρηματοοικονομικού κόστους του
ομίλου το 2017
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Ταχυδρο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΠΡΟΟΠΤ
ΠΑ
4ΙΚΗ Ο

Οι τράπεζες έχουμε χρέος να επιταχύνουμε την ανάπτυξη

icrinn

Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν σε κερδοφορία ενιός ίου 2016

δήλωσε ο Λ Φραγκιαδάκης

ιόνισε ο

Ν

Καραμούζης

Προοπτικές και προκλήσεις
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ
προοπτικές των ελληνικών
τραπεζών αλλά και τον τρόπο
με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν
το αγκάθι των κόκκινων
χαρτοφυλακίων τους
παρουσίασαν σε διεθνείς επενδυτές
οι Ελληνες τραπεζίτες στο πλαίσιο
του Annual Capital Link Invest in
Greece Forum που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη στη
Νέα Υόρκη
Στο πρώτο πάνελ που στήθηκε συμμετείχαν
μεταξύ άλλων ο κ Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης CEO National Bank of
Greece και ο κ Νικόλαος Καραμούζης
Chairman Eurobank Ergasias SA Ο κ
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης υποστήριξε
Οι τράπεζες δεν μπορούμε απλώς
να περιμένουμε την οικονομική
ανάκαμψη για να βελτιωθούν οι προοπτικές
της οικονομίας Εχουμε το χρέος και
εμείς οι ίδιοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε
την ανάκαμψη Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να πάμε ένα βήμα παραπέρα από τις νέες
χρηματοδοτήσεις που φυσικά είναι
να ενισχύσουμε Μια άλλη πτυχή
της προσπάθειάς μας είναι πως έχουμε
την ευθύνη να αξιολογήσουμε ορθά
και ρεαλιστικά τις προοπτικές των επιχειρήσεων
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην εξυπηρέτηση των δανείων τους και

Τις

παθητικά

απαραίτητο

να αντιμετωπίσουμε την κάθε περίπτωση
με βάση τις προοπτικές βιωσιμότητάς
της Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό
τον χειρισμό θα εμπόδιζε την οικονομική
ανάκαμψη καθώς θα σήμαινε πως

διοχετεύουμε κεφάλαια σε μη

παραγωγικές

τητες και τη στασιμότητα της οικονομίας
οι συνθήκες στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα βελτιώνονται με σταθερό ρυθμό
ιδίως στους τομείς της ρευστότητας
του σχηματισμού μη εξυπηρετούμενων
δανείων NPLs και μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων NPEs του εξορθολο
γισμού ίου κόστους της
πώλησης μη βασικών

επιχειρήσεις και δραστηριότητες
στερώντας κεφάλαια
από επιχειρήσεις που
θα μπορούσαν να
δήλωσαν
την ενίσχυση
που τους προσφέρεται
ενώπιον διεθνών
σε υπεραξία και
επενδυτών ο Λεωνίδας
ανάπτυξη των εργασιών
μετατρέψουν

τους Το ίδιο ισχύει
και για τις πωλήσεις
δανείων ή δανειακών
χαρτοφυλακίων Πολύ

ΊΊ

περιουσιακών στοιχείων
και της ενίσχυσης
των εσόδων προ
Ωστόσο οι
προβλέψεων

βασικές προκλήσεις

Φραγκιαδάκης

παραμένουν μπροστά
μας και συγκεκριμένα
α ο αργός ρυθμός
ο Νικόλαος
ανάκαμψης των καταθέσεων
και η μείωση
πώλησης
χαμηλές τιμές
Καραμούζης
του τεράστιου αποθέματος
θα σήμαιναν μη
της
των μη εξυπηρετούμενων
αποδοτική χρήση των
ανοιγμάτων
προβλέψεών μας
Ergasias
η
NPEs €106 δισ
της τράπεζας
οποία απαιτεί αποτελεσματική
και άρα μη αποδοτική
του
των
καταθετών
των
σημαντικού
διαχείριση
κεφαλαίων
χρήση
των προβλέψεων € 55 δισ
και των μετόχων μας
και των σχετικών εξασφαλίσεων παρέχοντας
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Ο κ Νικόλαος Καραμούζης
στους πελάτες βιώσιμες
είπε Οι ελληνικές τράπεζες
λύσεις β η πώληση και η

και

της Εθνικής

Eurobank

περιουσία

αποθέματος

μακροπρόθεσμες

επέστρεψαν

σε οργανική κερδοφορία εντός
του 2016 μετά από έξι συναπτά έτη απωλειών
Παρά τις συνεχιζόμενες αβεβαιό

ρευστοποίηση μη εξυπηρετούμενων
στοιχείων και γ η διαγραφή
μη εισπράξιμων απαιτήσεων Πρό¬
περιουσιακών

01 ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

σθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι ελληνικές τράπεζες είναι α Η πίεση
στη λειτουργική κερδοφορία top line
που απορρέει από την
πιστωτική επέκταση και απομό
χλευση και την εκτεταμένη αναδιάρθρωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε
χαμηλότερα επιτόκια β η εντατικοποίηση
του ανταγωνισμού από τις αγορές
και τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα γ οι προκλήσεις που απορρέουν
από τις τεχνολογικές καινοτομίες οι
οποίες θεμελιωδώς μεταβάλλουν τα
και λειτουργικά μοντέλα των
τραπεζών και την εξυπηρέτηση των
καθώς επίσης δ οι νέες ρυθμιστικές
αλλαγές που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς τις κεφαλαιακές
θέσεις και τις δυνατότητες μόχλευσης
Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να
την κεφαλαιακή τους θέση αλλά
η πλήρης πρόσβαση στις αγορές μια
σημαντική ανάκαμψη των καταθέσεων
και η επιτάχυνση της επιστροφής στην
ομαλότητα όλα αυτά εξαρτώνται καθοριστικά
από τον βαθμό βελτίωσης του
μακροοικονομικού και του πολιτικού
και από την πλήρη αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης των αγορών
και της αξιοπιστίας των οικονομικών
παράγοντες που δεν μπορούν
να ελεγχθούν από τις τράπεζες

profitability

αρνητική

επιχειρηματικά

πελατών

ενισχύουν

περιβάλλοντος

πολιτικών

ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Στο δεύτερο πάνελ συμμετείχαν Ο κ
Armando Rubio Alvarez Managing
Director Head of Southern Europe
Banks Credit Suisse ο κ Περικλής
Κιτριλάκης Executive General
Manager Non Performing Loans
Retail Banking Alpha Bank ο κ
Πασχάλης Μπουχώρης Managing
Director BlackRock ο κ Σπύρος
Παπασπύρου Executive General
Manager Non-Core Business
Restructuring Portfolio Piraeus
Bank και ο κ Κωνσταντίνος Βόσι
κας AGM for Corporate Special
Assets National Bank of Greece
To πάνελ παρείχε μια ενδιαφέρουσα

σύνοψη των ζητημάτων που
με τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια NPL και την αναδιάρθρωση
δανείων Πρόσφατες νομοθετικές
ρυθμιστικές και άλλες εξελίξεις σε
αυτό τον τομέα έχουν πράγματι
δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης
τόσο για επενδυτές που ενδιαφέρονται
για την απόκτηση ή/και τη
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων
δανείων όσο και για επενδυτές που
σχετίζονται

ενδιαφέρονται για τον ελληνικό
τραπεζικό αλλά και εν γένει επιχειρηματικό
τομέα
Ο κ Μπουχώρης παρουσίασε το
θέμα σχολιάζοντας τη σχέση μεταξύ

των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και της οικονομικής ανάπτυξης και
υπογράμμισε τις δεσμεύσεις και τις
πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ρυθμιστικής καθοδήγησης
0 κ Βόσικας εξήγησε το υπόβαθρο
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ελλάδα και παρουσίασε τα
βήματα που έχουν γίνει προς την
επίλυση του προβλήματος περιλαμβανομένων
των πρόσφατων νομοθετικών
εξελίξεων και των επιπτώσεων
αυτών επί της επιχειρηματικής
αναδιάρθρωσης
Ο κ Κιτριλάκης επικεντρώθηκε στο

ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στον τομέα της λιανικής
τραπεζικής υπό το φως των τελευταίων
νομοθετικών εξελίξεων
Ο κ Παπασπύρου παρουσίασε συνοπτικά
τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα
καθώς και τα σχέδια για το μέλλον
στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων ΝΡΕ από τη
σκοπιά της Τράπεζας Πειραιώς
Ο κ Alvarez παρουσίασε τη διεθνή
διάσταση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων συγκρίνοντας την Ελλάδα
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα
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αχειριζεται κεφάλαια 5 δισ και έχει
βιομηχανικές επενδυθείς σε
δεκάδες χώρες δήλωσε ότι δεν θα έδινε
ούτε I σενι για επενδύσεις με αυτή ιην
στην εξουσία Η Ελλάδα χρειάζεται
μια κυβέρνηση φιλική στις επενδύσεις
όπως στην Πορτογαλία και την
Πολωνία που να προσκαλεί τους επενδυτές
και να μην ενοχοποιεί το κέρδος
χρηματοδοτήσει

κυβέρνηση

είπε ο Psaros ξεσηκώνοντας θύελλα επευφημιών
στο ακροατήριο
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

καΐ

μάλλον απογοητεύτηκαν όσοι περίμεναν
να πάρουν ένα θετικό δείγμα γραφής από
τους εκπροσώπους της κυβέρνησης Για
παράδειγμα οι επενδυτές που έλεγαν ότι
έρχονται στην Ελλάδα και δεν έχουν
να συνομιλήσουν δεν έφυγαν από
κάποιον

το Metropolitan περισσότερο σοφοί.Ήταν
τέτοια π ένταση των τοποθετήσεων που

κάποιες στιγμές οι παριστάμενοιΈλληνες
επιχειρηματίες ένιωσαν την ανάγκη να

αναλάβουν ρόλο υπεράσπισης.Όπως
συνέβη με τον θ Φέσσα ο οποίος
ως πρόεδρος του ΣΕΒ ωστόσο
μίλησε και ως επιχειρηματίας λέγοντας
ότι ακόμα και σήμερα γίνονται επωφελή
deals Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα
ότι πρόσφατα πούλησε μονάδα ΑΠΕ με
πολύ καλούς όρους τόσο για τον ίδιο όσο
και για τον αγοραστή
παρέστη

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

highlights της εκδήλωσης

στη Νέα Υόρκη η παρουσία του Γ Σταθό

κη στο καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης
της Wall Street μαζί με εκπροσώπους
από τις εισηγμένες στο Αμερικανικό
Χρηματιστήριο εταιρείες που έχουν
στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική
ιδιοκτησία Μεταξύ αυτών οι Aegean
Marine Petroleum Danaos Dorian LPG
Euroseas Navios Safe Bulkers Tsakos
Energy και Eldorado Gold n οποία μάλλον
ήθελε να πιστοποιήσει διά ζώσης ότι
έχει φύγει από το υπουργείο ο Πάνος
συμφέροντα

Σκουρλέτης
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Κεφάλαιο

Π Atf

Επενδύσεις

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Μαύρα σενάρια από τους ξένους οίκους

Πόσο και γιατί θα διαρκέσει η

ΑΝ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑΝ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΤΟΥΣ Η ΑΓΟΡΑ ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΣΙΠΡ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΥΡΤΑΛΗ elefthena.kourtali@capital.gr

Για τον πολιτικό
ε κλοιό αβεβαιότητας

βρίσκεται και
πάλι π ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά και η
αγορά ομολόγων μετά τις νέες
εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ
κυβέρνησης και δανειστών με
τους αναλυτές να προειδοποιούν

για δύσκολες μέρες

προσεχώς

και σημαντική καθυστέρηση
στην ένταξη στο QE ενώ
οι επενδυτές εμφανίζονται
βλέποντας την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα ολοένα και να απομακρύνεται
δύσπιστοι

ι

ι

κίνδυνο γύρω
cum την Ελλάδα
προειδοποιούν
και οι BofA

Η πορεία ίου Γ Δ

ίου XJL από την ημέρα

των εξαγγείΐιών Τσίπρα

ΟιαηοδάσειςσταΙΟετη
επτ\τνΐκάομόήογα
εκτοξεστήκαν πάνω από χο
7,3 όταν ητγες ημέρες
πριν από το Eurogroup
της 5τις Δεκεμβρίου

650

640

Merrill Lynch και
Goldman Sachs
στις πρόσφατες
εκθέσεις τους
για τις ελληνικές

είχαν υποχωρήσει στα
χαμηπΰίΕρα επίπεδο
των xkftaxokûνδοσ
ετών οχο 6,5

630

620

τράπεζες

610

Δεκέμβριος
8

7

Το μίνι ράλι του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου των τραπεζικών
μετοχών αλλά και των
ελληνικών ομολόγων που

ι

ι

9

12

13

14

15

Αποδόσεις εΠΠπνικωυ 1 θειων ομοϋόγων
από την ήμερη εζηγγεΑιών Τσίπρα

ξεκίνησε εν αναμονή του
Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου

ξεφούσκωσε γρήγορα
καθώς από τη μια τα βραχυπρόθεσμα
μέτρα ελάφρυνσης
του ελληνικού χρέους που
αποφάσισε το Eurogroup

θεωρούνται

από πολλούς αναλυτές

ως μη ουσιαστικά και από
την άλλη ένας νέος γύρος ρήξης
με τους δανειστές φάνηκε
να ξεκινά με τις εξαγγελίες και

Αλ Τσίπρα οι
οποίες φρενάρουν τη συμφωνία
για το χρέος
τα δώρα του

Μνήμες από
το παρελθόν

επενδυτές περίμεναν να

Το νέο συννεφιασμένο
τοπίο που φαίνεται να
πάνω από την
Ελλάδα φέρνει μνήμες του
συγκεντρώνεται

πρόσφατου παρελθόντος στους

επενδυτές όπου η

καθυστέρηση

της πρώτης αξιολόγησης
κατά πάνω από έναν χρόνο
είχε οδηγήσει σε ενίσχυση
ins αβεβαιότητας γύρω από

ιην ελληνική αγορά Λόγο
αυτών των καθυστερήσεων
ο Μάριο Ντράγκι δεν αποφάσιζε
την επαναφορά του
waiver για τις ελληνικές τράπεζες
η οποία τελικά ήρθε στις

κλείσει

στο Eurogroup του Δεκεμβρίου
ή τουλάχιστον μέχρι το

τέλος του 2016 Περιμέναμε
να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση
φέτος τόνισαν χαρακτηριστικά
οι ξένοι επενδυτές στις
συζητήσεις τους με ης ελληνικές
τράπεζες στο ετήσιο Invest
in Greece forum της Capital
Link στη Νέα Υόρκη με τα
funds να δηλώνουν πως τηρούν
στάση αναμονής απέναντι
στην Ελλάδα μέχρι να

ξεκαθαρίσει

το κλίμα γύρω
από τις διαπραγματεύσεις
αλλά και να εξαλειφθεί ο

πολιτικός κίνδυνος

22 Ιουνίου Αυτό θα άνοιγε τον

δρόμο για την ένταξη των
ομολόγων στο
ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ με τον'Ελληνα
όσο και τον υπουργό
ελληνικών

πρόγραμμα

πρωθυπουργό

Οικονομικών Ευκλείδη

Τσακαλώτο να διαμηνύουν

ε λίγα λόγια οι

τελευταίες

οδηγούν τους ξένους
επενδυτές να βλέπουν με
επιφυλακτικότητα και να

υποδηλώνουν

τα εμπόδια που

δημιουργούν

Ωστόσο η ένταξη στο
των μηνιαίων αγορών

ύψους 80 δισ ευρώ
της ΕΚΤ συνδέθηκε με το
κλείσιμο της δεύτερης
την οποία οι ξένοι

προοπτικές της χώρας
Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α
ξεκίνησε από τις 614 μονάδες
στο κλείσιμο της 2ας Δε

πιθανώς

πρόγραμμα

αξιολόγησης

έτρεξε έως και τις 650 μονάδες
στις 8 Δεκεμβρίου λίγο πριν

από τις εξαγγελίες Τσίπρα
για τους συνταξιούχους και
τον ΦΓ1Α Μετά ξεκίνιισαν οι
πιέσεις στις ελληνικές μετοχές
και το sell-off των τραπεζικών

μετοχών με αποκορύφωμα
το πάγωμα που ανακοίνωσε
Ο ESM στις αποφάσεις για το

χρέος με το Βερολίνο να ζητά
νωρίτερα εξηγήσεις από τους
θεσμούς εάν οι εξαγγελίες
Τσίπρα είναι σύμφωνες με το
ελληνικό πρόγραμμα και τον
Ντάισελμπλουμ τελικό να δηλώνει
ότι ο'Ελληνας πρωθυπουργός
παραβίασε τη συμφωνία

εξελίξεις

οι καθυστερήσεις
στις διαπραγματεύσεις με τους
θεσμούς αλλά και οι μονομερείς
ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης στις επενδυτικές

τότε ότι το QE θα έρθει
τον Σεπτέμβριο

κεμβμίου και μία συνεδρίαση
πριν από τσ Eurogroup και

μείωσαν ένα δυναμικό ράλι
με την απόδοση του 1 θετούς
να υποχωρεί στα χαμηλότερα

επίπεδα των τελευταίων

δύο ετών στο 6,5

με τους θεσμούς αποτελούν
πλέον ρουτίνα ενώ η ανα

πολή ίων μέτρων για το χρέος
θα οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις
mis διαπραγματεύσεις
ι

εξελίξεις έχουν προσθέσει
πίεση στα

ελληνικά

ομόλογα
αλλά όλα αυτά αποτελούν
των συνεχιζόμενων

sell-off

To sell-off επεκτάθηκε και
στην αγορά ομολόγων με τις
αποδόσεις στα ΙΟετή ελληνικά
ομόλογα να εκτοξεύονται
στο υψηλό ενός μηνός πόνα
από το 7,3 και τα yields στα
5ετή να ενισχύονται στο 8,2
ενώ λίγες ημέρες πριν από το
Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου
τα ελληνικά ομόλογα ση¬

μέρος

δανειστές

επισημαίνει ο Θανάσης

Δρογώσης

επικεφαλής

μετοχών της Pantelakis
Securities Η τελευταία
της Κομκτιόν του
ΔΝΤ και του γερμανικού

παρέμβαση

υπουργείου Οικονομικών
ένα σαφές σημάδι ότι τα
είναι

εμπλεκόμενα μέρη στυλώνουν
τις μαξιμαλιστικές τους
θέσεις πριν από μια σκληρή
διαπραγμάτευση για τους στόχους
για το πρωτογενές πλεόνασμα
μετά το 2018

Ενίσχυση του
πολιτικού κινδύνου
Στη νέα κλιμάκωση των
εντάσεων μεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των
θεσμών

αναφέρεται σε report
της η

Eurobank Equities

επισημαίνοντας πως οι
ton ΔΝΤ επιμένουν
ότι απαιτούνται νέα μέτρα για

αξιωματούχοι

την επίιειιξη του πλεονάσματος
του 3,5
με ιην κυβέρνηση

να επισημαίνει παις δεν είναι
η πρώτη φορά που το Ταμείο
έχει κάνει λάθος σας προβλέψεις
του Όπως προσθέτει ο
τελευταίος γύρος ιαιν εντάσε

διαπραγματεύσεων

ανάμεσα στην
Ελλάδα και τους πιστωτές της
σημειώνει ο αναλυτής της DZ

Bank Christian Lenk

Επιθετικό

Σύμφωνα

με τους αναλυτές οι οη
off μάχες της κυβέρνησης

Τα μέτρα της κυβέρνησης

φαίνεται να έχουν δημιουργήσει
νέες διαμάχες με τους

υποδηλώνοντας

πως η αγορά έχει
συνηθίσει τις εντάσεις μεταξύ

Αθήνας και δανειστών
Η απάντηση των θεσμών
στις εξαγγελίες Τσίπρα είναι

απλώς ένας τρόπος για τον
ESM και την τρόικα να
ότι οι Έλληνες θα
συμμορφωθούν με αυτά που
να
πρέπει
κάνουμε τονίζει
ο στρατηγικός αναλυτής της

βεβαιωθούν

Natixis Cyril Régnât

Οι κίνδυνοι στις τράπεζες
τον πολιτικό κίνδυνο γύρω από την Ελλάδα

χλευαη καθώς KC

προειδοποιούν και οι BofA Merrill Lynch και
Goldman Sachs στις πρόσφατες εκθέσεις τους
για τις ελληνικές τράπεζες Η Goldman Sachs σημειώνει

Από την πλευρά
κή στάση για τις ελ
πως αναμένει να

ότι οι κίνδυνοι για τις ελληνικέ5 τράπεζε5 σχετίζονται
με την πολιτική σταθερότητα και τη μακροοικονομική

λάδα το 201 7:0
ποιότητα ενεργητικ
μογής 2 περαιτέρ

Για

ανάκαμψη στην Ελλάδα ενώ τα κλειδιά
για την περαιτέρω πορεία των ελληνικών τραπεζών
σχετίζονται με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων
και τις top-line τάσεις την πρόοδο σχετικά με
την αναδιάρθρωση των ομίλων τους την απομό

αςκαι(3)δεναποι
ΟΕ αν και αυτό δε
Ωστόσο όπως τι
δυνοι παραμένου
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:αταιγίδα πάνω από την Ελλάδα
. ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΜΕ

ΤΟΥΣ «ΘΕΣΜΟΥΣ»

ι

ράΠι του ευρωπαϊκού
τραπεζικού δείκτη

ι Το

Κατήφεια και πτώση
στην ΕίΜάδΐΊ, τραπεζικό
ράϋι σε ΗΠΑ και Ευρώπη
αι ενώ στην ελληνική αγορά οι πωλητές έχουν
πάρει τα ηνία. οι αγορές οε Ευρώπη και ΗΠΑ

> βιώνουν έναν εντυπωσιακό ράλι με «αρχηγό»
τον τραπεζικό κλάδο. ενώ. σύμφωνα με τους αναλυτές,

cS?
ι

το πάρτι αυτό δεν φαίνεται να σταματά, μετά και την
απόφαση της Fed.
Τον τελευταίο μήνα. ο τραπεζικός δείκτης των ΗΠΑ έχει
σκαρφαλώσει κατά 25%, ενώ στην Ευρώπη ο Stoxx

Λ^'

600 Banks σημειώνει κέρδη 1 6%, με πρωταγωνιστή
τις ιταλικές τράπεζες, που ενισχύονται έως και 28%. Η
απόφαση του Μάριο Μτράγκι για επέκταση του 0Ε
να «συντηρήσει» το θετικό κλίμα στην Ευρώπη,
ενώ η αύξηση των επιτοκίων της Fed και η προοπτική
για περαιτέρω αυξήσεις μέσα στο 20 1 7 θα συνεχίσουν
να ωθούν τις αμερικανικές τράπεζες υψηλότερα,
λόγω της ενίσχυσης που θα δεχτεί η κερδοφορία τους
Όπως σημειώνει ο τραπεζικός αναλυτής της
Oppenheimer. Chris Kotowski. το 20 7 τα έσοδα των
τραπεζών αναμένεται να δεχτούν σημαντική ώθηση από
την πολιτική ms Fed. τονίζοντα5 πως συστήνει τοποθετήσει
oiis Citigroup. CIT Group και Goldman Sachs
Oncos επισημαίνει, οι τραπεζικές μετοχές, παρά το ράλι
του τελευταίου διαστήματος και μετά την εκλογή Τραμπ.
έχουν ακόμη αξία για tous επενδυτές.
Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed θα προσθέσει
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στα τριμηνιαία έσοδα
για Tis τράπεζες, onus την J.P. Morgan, την Bank of
America και την Goldman Sachs. Μια περαιτέρω αύξηση
κατά 1 % στα επιτόκια ms Fed κατά mus επόμεvous 8 μήνε$ αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ms
Wells Fargo και ms Bof Α κατά 6% και 4%. αντίστοιχα,
σύμφωνα με τον Kotowski. Η ισχυρότερη εταιρική
δραστηριότητα, η αύξηση των δανείων και η αυξημένη
διασπορά στις αγορές, όλα αποτελούν καλούς
για τα έσοδα.
αναμένεται

ι Το

ράΗι του τραπεζικού

δείκτη των ΗΠΑ

1

15

19

23

27 Δεκ.

1

ων έχει εντείνει πλέον us ανησυχίες

δεύτερη αξιολόγηση συνεχίζεται
και πρέπει να γίνει περισσότερη
δουλειά, οπότε πιθανώς
να καθυστερήσει για το
2017. Επίσης, οι στόχοι για το
πλεόνασμα στο 3,5% το 2018,
αλλά και για αργότερα, δεν είναι
ούτε οικονομικά αλλά ούτε
και πολιτικά βιώσιμοι στα μάτια
του ΔΝΤ, της Τράπεζας της
Ελλάδος και, ενδεχομένως, της
Κομισιόν. Αυτέ) απαιτεί περισσότερη
λιτότητα απέ) την Αθήνα
από το 2018 και μετά, με
την κυβέρνηση να έχει επανειλημμένα
δηλώσει ότι δεν είναι
έτοιμη να την εφαρμόσει.

για πυροδότηση νέων
πολιτικών γεγονότων στην
οε περίπτωση που οι

Ελλάδα,

διαπραγματεύσεις

οδηγηθούν σε

αδιέξοδο.
Οι δανειστές αιφνιδιάστηκαν
απέ) την ανακοίνωση του
«δώρου» Τσίπρα, και μάλιστα
όχι ευχάριστα, όπως επισημαίνει
η Citigroup, τη στιγμή
που πολλά θέματα παραμένουν
άλυτα γύρω από ίο
ελληνικό ζήτημα, ενώ προειδοποιεί
ότι ο πολιτικός κίνδυνος
γύρω από την Ελλάδα έχει

αυξηθεί. Όπως σημειώνει, η

ι τους όρους χρηματοδότησης,
ms. η Bof Α τηρεί επιλεκτικά θετι-

\ηνικές τράπεζες, σημειώνοντας
>ει τρεις θετικές τάσεις στην ΕλΝα «πιαστούν» οι στόχοι για την
σύ κατά το πρώτο έτος της εφαρ-

ω αποκατάσταση της κερδοφορί-

λείεται η Ελλάδα να ενταχθεί στο
ι αναμένεται να συμβεί σύντομα.
>νίζει. τρεις μακροπρόθεσμοι κίν-

για τις ελληνικές τράπεζες, δη¬

I
Χ-

έλος, παραμένει αβέβαιο αν το ΔΝΤ θα

συμμετάσχει στο τρίτο
πακέτο διάσωσης - που αποτελεί
προϋπόθεση για να συνεχίσει
η Γερμανία να δανείζει στην
Ελλάδα.Ύστερα από όλα αυτά,
όπως τονίζει, οι πιθανότητες

ένταξης των ελληνικών ομολόγων
στο QE και επιστροφής

της Ελλάδας στις αγορές το
2017 έχουν μειωθεί. Επίσης,
οι πολύ λίγες παραχωρήσεις
για την ελάφρυνση του χρέους
και τους μεσοπρόθεσμους
δημοσιονομικούς (πάχους από
την πλευρά των δανειστών πι¬

λαδή η αδυναμία: ( 1 ) επίλυσης των προβλημάτων
ποιότητας του ενεργητικού (2) ομαλοποίησης των
δομών χρηματοδότησης και (3) βελτίωσης της
του κεφαλαίου.
ποιότητας

τονίζει πως δύο από τους
κινδύνους είναι η πιο αδύναμη
Παράλληλα,
ανάκαμψη της οικονομίας (η Bof Α
αναμένει ,4% ανάπτυξη το 201 7), καθώς και η
σημαντικότερους

1

πολιτική αστάθεια.

Αξίζει να σημειώσουμε πως o πρόεδρος της

θανότατα θα γονατίσουν

περαιτέρω

τη στήριξη για την

κυβέρνηση

Τσίπρα, η οποία και
πόνταρε ότι η συμφωνία για το
χρέος θα της έδινε νέα ώθηση.

Αυτό, όπως τονίζει, θα
ενδεχομένως να

1

οιωνούς

μπορούσε
προσθέσει

την Ελλάδα στη λίστα
των πολιτικών κινδύνων της
Ε. Ε το 2017, καθώς αυξάνονται
οι πιθανότητες για πρέ,ωρες εκλογές στη χώρα το νέο
έτος, αν και δύσκολα ο'Ελλη-

Διψήφιες αποδόσεις
Αξίζει να σημειώσουμε πως η Bank of America έχει
σημειώσει άνοδο 33% από την ημέρα των εκλογών,
η Goldman Sachs 30%. ενώ η J.P. Morgan έχει
20% σε ιστορικά υψηλά. Οι Morgan Stanley.
Wells Fargo και Citigroup σημειώνουν άνοδο μεταξύ
του 8% και 25% σε μόλις έναν μήνα και κάτι.
ενισχυθεί

1

νας πρωθυπουργός θα αποφασίσει
κάτι τέτοιο, αφού ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ βρίσκεται πολύ πίσω από
τη Ν. Δ. στις δημοσκοπήσεις.

Eurobank, Ni'kos Καραμούζης μιλώντας σε συνέδριο
της Capital Link για τις προκλήσεις με τις οποίες

είναι αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες, υπογράμμισε
πως η πλήρης πρόσβαση στις αγορές, η σημαντική

ανάκαμψη των καταθέσεων και η ταχύτητα της
επιστροφής στην ομαλότητα εξαρτώνται καθοριστικά
από τον βαθμό βελτίωσης του μακροοικονομικού
και του πολιτικού περιβάλλοντος, την εμπιστοσύνη
της αγοράς και την αξιοπιστία των οικονομικών
παράγοντες οι οποίοι δεν ελέγχονται από
τις τράπεζες.
πολιτικών,

ύμφωνα με τη μηνιαία δημοσκόπηση της Bank
of America - Merrill Lynch, οι διαχειριστές
έχουν αυξήσει τις overweight θέσεις
τους Otis τραπεζικές μετοχές στο υψηλότερο επίπεδο
κεφαλαίων

ιστορικά, μετά τη νίκη Τραμπ στις αμερικανικέ5 εκλογέ5.
Oncos επισημαίνει, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
μηνών οι fund mamangers έχουν «κόψει» την έκθεσή tous στα μετρητά κατά μία ποσοστιαία μονάδα, κάτι
το οποίο συνήθω5 αποτελεί ένα σημάδι «κορύφωση5
ms απληστίας», που σημαίνει ότι το ράλι στα risk-assets
πλησιάζει στο τέλο5 του. Αλλά αυτό δεν ισχύει για το
τρέχον ράλι. σημειώνει η BofA. Τουλάχιστον οχι ακόμη.
«Μπορεί οι Θέσεΐ5 σε μετρητά να μειώθηκαν απότομα,
κάτι που συνήθως αποτελεί προειδοποιητικό σήμα
για το ράλι στην αγορά, ωστόσο, με Tis προσδοκίεε για
την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα εταιρικά κέρδη
να βρίσκονται οε πολυετή υψηλά, η Wall Street στέλνει
ένα ισχυρό μήνυμα ότι είναι bullish». oncos σημειώνει
ο Michael Hartnett, επικεφαλήε επενδυτική5 στρατηγι«hs ms BofA.
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ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2016

Με κλειδί την εξωστρέφεια
των μηχανισμών
χρηματοδότησης
της εξωστρέφειας και
των εξαγωγών και μόνιμη

συντελεστής ΦΠΑ για να παταχθεί η

σε στρατηγικές

παρουσία
Αναβάθμιση
χώρες-αγορές

για την Ελλάδα για την ενίσχυση του
επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα
μας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων προτείνει στη
συνέντευξη που παραχώρησε στην
Εφ.Συν ο Θάνος Νιφόρος ο οποίος
διετέλεσε σύμβουλος επενδύσεων του
υπουργού Επικρατείας για την περίοδο
2θΐ 5-2θΐ 6 συνεργάτης της Αναπτυξιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ OPIC την
2013-2015 καθώς και στέλεχος
επενδυτικής και ιδιωτικής τραπεζικής
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ελληνικών

Ο κ Θ Νιφόρος

στο CapitalLink 2016

μεταχείριση

περίοδο

• Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς

Οι διοργανώσεις επενδυτικών συνεδρίων στα οποία προβάλλονται οι
εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας είναι κάτι παραπάνω από
σημαντικές και απαραίτητες ιδιαίτερα στις τρέχουσες συγκυρίες σημειώνει
ο κ θ Νιφόρος ο οποίος συμμετείχε πριν από λίγες μέρες στο μεγάλο
επενδυτικό γεγονός του Capital Link στη Νέα Υόρκη

πώς αποτιμάτε τις οικονομικές
εξελίξεις για τη χώρα μας
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει
σταδιακά από την ύφεση που διαρκεί
από το 2015 μετά τη βραχύβια ήπια
ανάκαμψη του 2014 και κινείται στο
δεύτερο μισό του έτους προς θετικούς
ρυθμούς έχοντας απορροφήσει ένα
μέρος από τις έντονες αναταράξεις
που επήλθαν με επίκεντρο τον Ιούλιο
του 2015 Συνολικά για το τρέχον έτος
προβλέπεται οριακή ύφεση Ομως η
ελληνική οικονομία παρουσιάζει τους
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης
στην Ευρώπη για δεύτερο έτος στη
σειρά την ώρα ακριβώς που μια στροφή

μακωθούν οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων δημιουργώντας ένα ευνοϊκό
περιβάλλον ώστε μέσα στην επόμενη
χρονιά η Ελλάδα να επιχειρήσει υπό
καλύτερες συνθήκες να βγει στις αγορές
κεφαλαίου Ας μην ξεχνάμε ότι το
2θΐ8 θα πρέπει η Ελλάδα να καλύπτει
όλες τις ανάγκες χρη ματοδότησης από
τις διεθνείς αγορές αν δεν θέλουμε να
μπούμε σε τέταρτο μνημόνιο Και το
δεύτερο είναι ότι όταν πέσουν οι αποδόσεις
των ομολόγων αυτό σημαίνει
ότι θα έχει μειωθεί το country risk που
με τη σειρά του συνεπάγεται τη μείωση
του κόστους κεφαλαίου για τις ελληνικές
επιχειρήσεις

που κλείνει σε λίγες μέρες

σε υψηλούς ρυθμούς είναι αναγκαία
και επείγουσα
Αυτό που έχει σχετικά μεγαλύτερη
σημασία είναι αν δημιουργούνται
σταδιακά οι συνθήκες για βιώσιμη
ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
καθώς και το ζήτημα του
εξωτερικού χρέους όχι χωρίς λόγο
εφόσον αυτό ανέρχεται σε ένα υψηλό
ποσοστό του εθνικού εισοδήματος
αλλά και το επίπεδο πρωτογενών
που προβλέπονται στο
πρόγραμμα προσαρμογής όπως και
το πώς και πότε η χώρα θα επανέλθει
στις διεθνείς αγορές για τη χρηματο
πλεονασμάτων

Ελλάδα μπορεί
να καταστεί ο
Η

πλέον ελκυστικός
και στρατηγικός

επενδυτικός
προορισμός
με μηχανισμό

χρηματοδότησης

της εξωστρέφειας
και των εξαγωγών
και μόνιμη παρουσία
σε στρατηγικές αγορές

για την προσέλκυση
επενδύσεων

δότησήτης
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το
χρέος και η ένταξη στην ποσοτική
είναι τα μέσα για να ξεκινήσει
να ανακάμπτει η οικονομία Η χώρα
χαλάρωση

από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
που θα επεκταθεί ευνοείται καθώς

κινδύνευε να λήξει το πρόγραμμα τον
Μάρτιο του 2017 και να μην προλάβουν
να ενταχθούντα 3,8 δισ ελληνικά ομόλογα
σε QE στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης Η Ελλάδα όμως περιμένει
από την ΕΚΤτην έκθεση βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους να καταλήξει σε
θετικό συμπέρασμα και εν συνεχεία
να ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
Αυτό στην πράξη για την οικονομία
ότι είναι πολύ πιθανό να αποκλι
σημαίνει

φοροδιαφυγή καινά τονωθεί η ζήτηση
Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα φορολογικό
σύστημα συνταγματικά κατοχυρωμένο
το οποίο θα αποτελέσει μοχλό
για την επανεκκίνηση της οικονομίας
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
ώστε να μειωθούν δυστυχώς αργά
αλλά σταδιακά η ανεργία και η εξαγωγή
ανθρώπινου κεφαλαίου και να
διασωθούν οι μικρομεσαίες ελληνικές
επιχειρήσεις
Πέρα και από τις δημοσιο-οικονο
μικές εξελίξεις και τη φορολογική
των επενδυτών το σημαντικότερο
ίσως από όλα είναι η εξάλειψη
της αοριστίας του θεσμικού πλαισίου
και η επιτάχυνση των διαδικασιών στην
αδειοδότηση έργων Το παγκόσμιο

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία
σας σε ποιους τομείς εντοπίζετε
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
για τη χώρα μας μέσα στο 2017
Η ελληνική οικονομία έχει σημαντικά
δυνητικά πλεονεκτήματα και υψηλά
περιθώρια ανάπτυξης στη βάση και
της προσαρμογής που έχει επιτευχθεί
κατά τη διάρκεια της κρίσης και μπορεί
να κινηθεί θετικά στο επόμενο διάστημα
Προϋπόθεση είναι να ενισχύεται
σταδιακά η αξιοπιστία της οικονομικής
πολιτικής προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
Η επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να
έχει καθυστερήσει αλλά είναι εφικτή
όσο και απαραίτητη
Η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία για την ελληνική οικονομία
έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2003
Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
από το 1995 και μετά είναι εμφανής
Η γεωργία και οι κατασκευές έχουν
υποστεί δραστική συρρίκνωση άνω
του 5θ σημαντική είναι και η μείωση
της μεταποίησης περίπου 2θ
μείωση ενώ μείωση παρουσιάζει και
το εμπόριο από το 2θθ8 και μετά Από
την άλλη έχουν αυξήσει ση μαντικά τα
ποσοστά τους η διαχείριση ακίνητης
περιουσίας και ο κλάδος Δημοσίου
άμυνας υγείας και εκπαίδευσης
Εκτιμώ ότι ο πρωτογενής και μετα¬

ποιητικός τομέας με εξωστρεφή
έχειτη δυναμική να προ
σελκύσειτόσο ξένες όσο και ελληνικές
επενδύσεις να δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας καινά βρει βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες πιστώσεις
για να στηρίξει την ανάπτυξη αυτή
Η χώρα βρίσκεται σαφώς και δεν
χωράει ουδεμία αμφισβήτηση στον
διεθνή επενδυτικό χάρτη και αυτό
από τα διεθνή επενδυτικά
και ομογενειακά κεφάλαια που έχουν
εκφράσει αφενός την ανησυχία τους
αλλά και το σταθερό τους ενδιαφέρον
για τη δημοσιο-οικονομική σταθερότητα
στη χώρα και την επιθυμία τους
να τοποθετηθούν με την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης καιτην έξοδό μας στις
αγορές τόσο με άμεσες όσο και με
επενδύσεις
Η χώρα μας αποτελεί ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό λόγω των
της πλεονεκτημάτων που
είναι το φυσικό της περιβάλλον το
ανθρώπινο δυναμικό της και η πολιτιστική
της κληρονομιά αλλά και ως
ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος για
επενδύσεις με σημαντικό χώρο ανάπτυξης
σε μια σειρά οικονομικών κλάδων
όπως οι μεταφορές τα δίκτυα και
η ψηφιακή οικονομία το διαμετακομιστικό
εμπόριο η παραδοσιακή αλλά
και η εναλλακτική ενέργεια η κυκλική
οικονομία ο τουρισμός και η αξιοποίηση
ακινήτων και-όπως αρχικά σημείωσα
ο αγροτικός και μεταποιητικός κλάδος
με εφαρμογές νέων τεχνολογιών
Ωστόσο η φορολογία των εταιρικών
κερδών κρίνεται ως η πλέον
στην οικονομική μεγέθυνση
μιας χώρας καθώς αποθαρρύνει τις
επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε
επενδύσεις και βελτίωση της παραγω
γικότητάς τους και επηρεάζει την
άμεσων και έμμεσων ξένων
επενδύσεων Θεωρώ ότι όταν βρεθεί
ο απαραίτητος δημοσιο-οικονομικός
χώρος θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ενιαίος
φορολογικός συντελεστής για τα
εισοδήματα καθώς και ένας ενιαίος

προσανατολισμό

αποδεικνύεται

έμμεσες

συγκριτικών

επιβλαβής

προσέλκυση

επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει

στραμμένο στην Ελλάδα αναμένοντας
ότι η ελληνική οικονομία θα περάσει
στη φάση της ανάκαμψης

• Είναι

επαρκή τα χρηματοδοτικά
και επενδυτικά εργαλεία που
έχουν στην παρούσα φάση οι
στη διάθεσή τους για
επιχειρήσεις

ανάπτυξη
Το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα Γιούνκερ
άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα η
μείωση του κόστους χρηματοδότησης
των συστημικών τραπεζών και η
ενεργοποίηση των συνεταιριστικών
τραπεζών το πρόγραμμα αξιοποίησης

της δημόσιας περιουσίας αποτελούν
πολύ σημαντικά εργαλεία και ενδιάμεσους
στόχους όμως το καθένα από
μόνο του δεν διασφαλίζει μηχανικά την
ανάπτυξη Είναι σαφές ότι όσο περισσότερα

χρηματοδοτικά εργαλεία και
μηχανισμοί υπάρχουν τόσο καλύτερα
θα χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της
οικονομίας και μια κοινωνικά υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα καθώς και
ότι χρειαζόμαστε χρηματοδοτικά
που θα στηρίξουν τόσο τις
πιστώσεις και εγγυήσεις
όσο καιτις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις
εργαλεία

βραχυπρόθεσμες

Εκτός από τα αναπτυξιακά ταμεία
και υποταμεία επιχειρηματικών
που έχει ανακοινωθεί ότι θα
ενεργοποιηθούν για υποδομές έρευνα
και καινοτομία για μικροπιστώσεις και
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα καθώς
και την απαραίτητη αναβάθμιση
τωνΕΤΕΑΝ καιΤΑΝΕΟ εκτιμώ ότι χρειάζεται
επιπλέον ο εκσυγχρονισμός και
η αναβάθμιση του Οργανισμού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Π ιστώσεων ή ακόμα
και η δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης
εισαγωγών-εξαγωγών στα
πρότυπα των Export-Import Banks
ΕΧ-ΙΜ καθώς επίσης η μόνιμη
σε στρατηγικές χώρες-αγορές
για την Ελλάδα κατάλληλα στελεχωμένων
γραφείων-δορυφόρων προσέλκυσης
στρατηγικών επενδύσεων και
ελληνικών επιχειρηματικών
προτάσεων και εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών
συμμετοχών

παρουσία

προώθησης
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Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν
καθώς και το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ
Μπάνον είναι απόφοιτοι της Government Sachs
η οποία επιστρέφει δυναμικά στην Ουάσινγκτον

Η γνωστή τράπεζα φαίνεται όχι θα στελεχώσει την κυβέρνηση Τραμπ
παρά Tis περί του αντιθέτου διατρανώσει του νέου πλανητάρχη Τα ονόματα
που έχουν κλειδώσει αυτά που ακούγονται και ο nafliôs γνώριμοΞ Tns Αθήναε

Η

μεγάλη επιστροφή
της Goldman Sachs

Ο πρόεδρο5 ins Capital Link
Nîkos Mnopvôzns δεξιά δίνει το βραβείο
οτον φιλέλληνα Ουίημπουρ Pos

Βράβευση του
Οοίλμπουρ Ρος

της Κομνας Σαμαρκου

από την Capital Link

samarkou@ependisinews.gr

Η

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ο οποίος στις 2θ Ιανουαρίου
θα ορκιστεί υπουργός Εμπορίου στις
ΗΠΑ θεωρεί ότι η Ελλάδα βγαίνει από
τον εφιάλτη που ζει τα τελευταία χρόνια
Ο λόγος για τον Ουίλμπουρ Ρος μέτοχο

Government Sachs επιστρέφει
στην Ουάσινγκτον Οι επιλογές
του Ντόναλντ Τραμπ τόσο για

τα πρόσωπα που θα καθορίσουν
την τύχη της μεγαλύτερης οικονομίας
του πλανήτη όσο και για εκείνα που
θα γίνουν το δεξί του χέρι στον Λευκό Οίκο
επιβεβαιώνουν ότι η Goldman Sachs
στον θρόνο της ισχυρότερης τράπεζας
του κόσμου Και της δίνουν άφεση αμαρτιών
για τη συμμετοχή της στην κρίση του
2θθ8 η οποία την είχε κάνει τα τελευταία
χρόνια να θεωρείται τοξική στο αμερικανικό
πολιτικό σκηνικό
Οπως όλα δείχνουν οι δύο ισχυρότεροι
άνδρες της αμερικανικής οικονομίας θα είναι
απόφοιτοι της Goldman Sachs αφού έπειτα
από την επιλογή του Στίβεν Μνούτσιν για
τη θέση του υπουργού Οικονομικών επιβεβαιώνεται
και ο διορισμός του Γκάρι Κον ως
επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού
Ν EC που επιβλέπει την οικονομική
πολιτική στον Λευκό Οίκο Ως γνωστόν
από το φυτώριο της Goldman Sachs έχει
περάσει και ο Στιβ Μπάνον που θα είναι ο
βασικός σύμβουλος στρατηγικής του Τραμπ
στη Δυτική Πτέρυγα
Ολα αυτά δεν θα ήταν βέβαια παράξενα
στα μάτια όσων γνωρίζουν τους στενούς
δεσμούς που διαχρονικά διατηρούσε η
Goldman Sachs με την Ουάσινγκτον
Κάνουν όμως εντύπωση σε όσους
τον Ντόναλντ Τραμπ να
τη Wall Street γενικότερα καιτην
Goldman Sachs ειδικότερα σαν σάκο του
μποξ προεκλογικά Ως υποψήφιος των
για τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ
υποσχόταν να καθαρίσει τον βάλτο της
Ουάσινγκτον δίνοντας τέλος στα διαπλε
κόμενα συμφέροντα
Και δεν δίσταζε να δείξει ποιους ακριβώς
εννοούσε Σε ένα από τα προεκλογικά σποτάκια
του μιλούσε για ένα παγκόσμιο
δύναμης που ευθύνεται για τις
οικονομικές αποφάσεις που έχουν ληστέψει
την εργατική μας τάξη έχουν στερήσει από

της Eurobank και αντιπρόεδρο του Δ Σ
της Τράπεζας Κύπρου ο οποίος στις αρχές
της εβδομάδας συμμετείχε στο ετήσιο
φόρουμ Invest in Greece που

επέστρεψε

διοργάνωσε

στη Νέα Υόρμκη η Capital Link
και του απονεμήθηκε το βραβείο 2θΐ6
Hellenic Capital Link Leadership Award
για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα
Οπως είπε Εχω περάσει τόσο πολλά με
την Ελλάδα που αισθάνομαι ότι πάντα
ήμουν Ελληνας Μου φαίνεται ότι η
περνά στην άλλη άκρη αυτού του
τρομακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η
χώρα σας
Πρόσθεσε ότι περιμένειτη στιγμή που
εκτός από τους καλούς φίλους που έχει
κάνει και τη μεγάλη εκτίμηση που έχει
αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισμό
θα αποδώσουν και οι επενδύσεις του
στην Ελλάδα αναφερόμενος στις κινήσεις
που έχει κάνει η εταιρεία του W.L
Ελλάδα

Συμβουλίου

παρακολούθησαν

χρησιμοποιεί

Ρεπουμπλικάνων

οικοδόμημα

Ross L Co γνωστή για τις επενδύσεις
της σε distressed assets στον ελληνικό
τραπεζικό κλάδο
Κατά τη διάρκεια των 55 ετών που
στην επενδυτική τραπεζική
καιτα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
ο κ Ρος αναδιάρθρωσε εταιρείες με
στοιχεία πάνω από 400
δολάρια σε ένα ευρύ φάσμα
κλάδων και δραστηριοτήτων Επιπλέον
υπηρέτησε ως πρόεδρος ή ηγετικό μέλος
Διοικητικών Συμβουλίων σε περισσότερες
από too εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε 2θ διαφορετικές χώρες
Στο ετήσιο φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν
δεκάδες εισηγμένες και μη επιχειρήσεις
και εκπρόσωποι μεγάλων επενδυτικών
σπιτιών του εξωτερικού κυρίως
των ΗΠΑ επικράτησε διστακτικότητα
όσον αφορά τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας Και αυτό καθώς
η δεύτερη αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη
χωρίς ορατό deadline και δεν μπορεί να
προσδιοριστεί επί του παρόντος πότε η
Ελλάδα θα εισέλθει στο πρόγραμμα
χαλάρωσης της ΕΚΤ
δραστηριοποιείται

αντίπαλο του για τις σχέσεις της με
την τράπεζα Ομως πιστός στην
υπόσχεσή του να στελεχώσει την
κυβέρνησή του με τους καλύτερους
σωπο του Λόιντ Μπλανκφέιν
ανθρώπους ο Τραμπ
δεν άργησε να χτυπήσει την πόρτα
της Goldman
Sachs και στενού φίλου
της Goldman Sachs Η αλήθεια
Οτι θα δώσει
είναι ότι κανείς στην αγορά δεν
του Γκάρι Κον εμφανιζόταν
τέλος στα διαπλεκό
τις ικανότητες του Μνούτσιν
μαζί με άλλα
ή του Κον με τον δεύτερο
στην οθόνη Ξέρω
μενα συμφέροντα υποσχόταν
να εκτιμάται ότι θα παίξει τον
τους τύπους στην
προεκλογικά ο
Goldman Sachs
ρόλο του γητευτή των ομολόγων
Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος
ώστε η κυβέρνηση Τραμπ
Εχουν απόλυτο
να μπορέσει να χρηματοδοτήσει
κάνοντας
έλεγχο επίτηςΧίλα
το τεράστιο πρόγραμμα υποδομών
ρι Κλίντον είχε πει
στροφή αμέσως μόλις
που σχεδιάζει
κατηγορώντας την
το

τη χώρα μας τον πλούτο της και έχουν
βάλει τα χρήματα αυτά στις τσέπες
μιας χούφτας μεγάλων επιχειρήσεων
και πολιτικών φορέων Το πρό
επικεφαλής

αμφισβητεί

έλαβε

χρίσμα

ΓΚΑΡΙ ΚΟΝ

περιουσιακά

δισεκατομμύρια

ποσοτικής

Ιδιαίτερα αισιόδοξος εμφανίστηκε

Το αθώο φέμα και το ελληνικό χρέος
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ το πέρασμα του Κον στην πολιτική αποτελείτο επισψράγισμα μιας
μεγάλης καριέρας που ξεκίνησε με ένα αθώο ψέμα Ο Κον γεννήθηκε σε μια μεσοαστική
του Κλίβελαντ και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα πουλώντας αλουμινένια
παράθυρα Για να πιάσει την πρώτη του δουλειά ως trader ασημιού στο χρηματιστήριο
εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης το 1983 αναγκάστηκε να πει ψέματα ότι γνωρίζει τα πάντα
για τα options Στην πραγματικότητα δεν ήξερε καν τι είναι Επί των ημερών του
στην Goldman Sachs ο Κον έγινε ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα του διεθνούς
finance και έπαιξε αρκετές φορές καθοριστικό αν και παρασκηνιακό ρόλο και στην
κρίση Ηταν τόσο εκείνος που ενορχήστρωσε το επίμαχο swap με το οποίο η
Αθήνα έκρυψε από τους Ευρωπαίους το πραγματικό της χρέος για να μπει στην ευρω
ζώνη όσο και αυτός που προσπάθησε στα πρώτα στάδια της κρίσης να εξασφαλίσει
το περίφημο δάνειο από την Κίνα
οικογένεια

ελληνική

ο

υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης Μιλώντας στο φόρουμ
αναφέρθηκε σε επενδυτικές
Ηδη τα μακροοικονομικά στοιχεία
υποστηρίζουν τις αισιόδοξες
για την πορεία του ΑΕΠ ενώ η
εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων
για την ελάφρυνση του
χρέους και η αναμενόμενη ένταξη
των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης εγγυώνται
περαιτέρω βελτίωση του χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος και περιορισμό του
πολιτικού και οικονομικού ρίσκου
ευκαιρίες

προβλέψεις

παρεμβάσεων

δημόσιου

15. ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Θα προχωρήσει η επένδυση

στο Γκολφ Αφαντου
Με τη
του κ
Γουίλμπουρ Ρος μεγαλοε
πενδυτή και σε ελληνικές
τράπεζες καθώς επίσης
και επιλεγμένου από τον
Ντόναλντ Τραμπ για το
αξίωμα του υπουργού
ολοκληρώθηκε το
επίσημο δείπνο στο πλαίσιο
του 18ου ετήσιου Capital
Link Invest In Greece Forum
ΥΟΡΚΗ

ΝΕΑ
βράβευση

►►

0 υπουργός Ανάπτυξης ισχυρίστηκε ότι τα έργα
θα ξεκινήσουν στις αρχές του νέου έτους
θετων καταλυμάτων
Σε ερώτηση του ΕΚ
σχετικά με τη μεγάλη επένδυση
του ομογενή επιχειρηματία
Μερκούριου Αγ
γελιάδη στ Αφάντου ο
υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δημήτρης
επεσήμανε
ότι κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου συναντήθηκε με
τον κ Αγγελιάδη και ότι
συμφώνησαν να προβούν
σε υπογραφή μνημονίου
μεταξύ της κυβερνήσεως
και του επενδυτή και ισχυρίστηκε
ότι στις αρχές του
έτους θα ξεκινήσει η επένδυση

Εμπορίου

Παπαδημητρίου

Ο κ Ρος τιμήθηκε με το
2016 Hellenic
βραβείο
Capital Link Leadership
Award για την εξαιρετική
του συνεισφορά στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια
του επισήμου δείπνου που
παρατέθηκε το βράδυ της
Δευτέρας στο Harvard
Club της Νέας Υόρκης
Στο συνέδριο συμμετείχαν
έξι συνολικά εκπρόσωποι
της κυβέρνησης και
συγκεκριμένα η Ελενα
Κουντουρά υπουργός Τουρισμού
ο Γιώργος Σταθά
κης υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ο
Δημήτρης Παπαδημητρίου
υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης καθώς επίσης
ο Αλέξης Χαρίτσης
αναπληρωτής

υπουργός

Οικονομίας

και Ανάπτυξης

ο

Γιώργος Τζιάλλας γενικός
γραμματέας Τουριστικής
Ανάπτυξης και ο Γιώργος
Πιτσιλής γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων οι
οποίοι ήταν και εισηγητές
Το απόγευμα της Δευτέρας
παραχώρησαν κοινή
συνέντευξη Τύπου στους
δημοσιογράφους που
το συνέδριο και
αναφέρθηκαν οτα επιτεύγματα
της διακυβέρνησης
κάλυπταν

Τσίπρα

Οπως

ισχυρίστηκαν

Ελλάδα έχει κάνει
σημαντικά βήματα προόδου
και γυρίζει σελίδα
Απαντώντας σε ερώτηση
σχετικά με τη ρόδινη εικόνα
που παρουσίασαν η κ
Κουντουρά
υπογράμμισε
ότι τα μίντια στη γενέτειρα
δεν είναι αντικειμενικά και
ότι μόνο η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό
η

Πρακτορείο προβάλλουν
το κυβερνητικό έργο
και την Ελλάδα που αλλάζει

σελίδα
Σε ερώτηση του

Εθνι¬

0 κ ΤζονΚ<παματίδης,οκ.ΓουίλμηουρΡοςΜ

Σχετικά με την αξιολόγηση

ο κ Νίκος Μηορνόζης Φωτογραφία Εθνικός Κήρυξ Äföorac Μπέη

ο υπουργός

Περιβάλλοντος

και

κού Κήρυκα σχετικά με τις
ευθείας πτήσεις που είχε
εξαγγείλει στο προηγούμενο

απ

συνέδριο η κ Ελενα
Κουντουρά είπε ότι το
οι αμερικανικές
εταιρείες διπλασίασαν τις
απ ευθείας πτήσεις και ότι
καταβάλλουν προσπάθειες
σε συνεργασία με τους
ταξιδιωτικούς
ομογενείς
πράκτορες να πείσουν την
μία από τις εταιρείες να
πτήσεις
πραγματοποιεί
όλον τον χρόνο Παράλληλα
τόνισε ότι και η Jetblue
καλοκαίρι

έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
για απευθείας πτήση
με την Ελλάδα
Οι τουριστικές ροές είναι
μεγαλύτερες όταν η
πρόσβαση είναι ευκολότερη
υπογράμμισε η κ
Κουντουρά Αναφερόμενη
στις επενδύσεις στον Τουρισμό
τη διετία 2015-2016
υποστήριξε ότι έχουν
140 αιτήσεις για
επενδύσεις σε υπάρχουσες
ξενοδοχειακές
μονάδες
και σε νέες καθώς επίσης
και για τη δημιουργία σύν¬
εγκριθεί

Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης είπε ότι
η Ελλάδα έχει συμφωνήσει
σε ένα πλαίσιο και ότι δεν
πρόκειται να προχωρήσει
σε λήψη επιπρόσθετων
μέτρων

Ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Γιώργος
Πιτσιλής αναφέρθηκε
στις προσπάθειες που
για την πάταξη
της φοροδιαφυγής και
εστίασε την προσοχή του
στους ελέγχους που άσκησαν
τη θερινή περίοδο στις
τουριστικές περιοχές
καταβάλλουν

16. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Σημαντική παρουσία της ΔΕΗ στο Capital Link Invest in Greece Forum

Έμφαση σης Ενεργειακές υπηρεσίες
Έντονη δραστηριότητα και
της Διοίκησης της
ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη
παρουσία

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της ΔΕΗ κ Μ Πα
ναγιωτάκης συμμετέχοντας στο
πάνελ για την ενέργεια παρουσίασε
τη νέα στρατηγική της
ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζονται

Ειδικότερα

αναφέρθηκε
α στο φιλόδοξο επενδυτικό
σχέδιο της ΔΕΗ με ανάπτυξη
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και της αποθήκευσης και

ειδικότερα της γεωθερμίας
β στην ανανέωση και περιβαλλοντική
αναβάθμιση της λιγνι
τικής παραγωγής ώστε αυτή τα
επόμενα χρόνια να διατηρηθεί

στο 30-35

ως εθνική

αναγκαιότητα

i τη μονιμοποίηση και επέκταση
της παρουσίας της

γ στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
σης γειτονικές χώρες
μεταξύ των οποίων σημαντική
θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής
παραγωγής με στόχο
η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στη διαμορφούμενη
αγορά των Βαλκανίων στο

πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής
ενοποίησης και
δ στη διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων της ΔΕΗ η
οποία θα μετατραπεί από
παροχής ηλεκτρικής
σε εταιρία παροχής

εταιρία
ενέργειας
ενεργειακών

υπηρεσιών
Ως βασικά εργαλεία για την
υλοποίηση του στρατηγικού
σχεδιασμού της ΔΕΗ ο κ Μ
Παναγιωτάκης ανέφερε

επιχείρησης

στις γειτονικές χώρες μέσω
θυγατρικών εταιριών όπως αυτές
που έχει σε Βουλγαρία Αλβανία
και Τουρκία και
π τις επιχειρηματικές συνέρ
γειες join venture με ελληνικές
και ξένες επιχειρήσεις

Χαρακτηρισιτκά καλώντας τους
αμερικανούς επενδυτές να επενδύσουν
στον τομέα της ενέργειας
ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήματα οργανώθηκε
και υποστηρίχθηκε από την

αμερικανική εταιρεία EBASCO
με συνέπεια να πραγματοποιήσει
το θαύμα του εξηλεκτρισμού
της Ελλάδας σε 10 χρόνια και

τώρα καλεί τα αμερικανικά
σε επιχειρηματικές

κεφάλαια

συνεργασίες

στο πλαίσιο του επι¬

χειρηματικού της πλάνου
Στο περιθώριο του φόρουμ ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ κ Μ Πανα
γιωτάκης και η Διευθύντρια
της Διεύθυνσης Επενδυτικών
Σχέσεων
Χρηματοδότησης
Αλεξάνδρα Κονΐδα είχαν πολύ
σημανττκές συναντήσεις με
οικονομικούς αναλυτές μεγάλων
οίκων επενδυτικά κεφάλαια
που έχουν ήδη επενδύσει
ή πρόκειται να επενδύσουν στη
ΔΕΗ ααιροσώπους κεφαλαίων
που έχουν αγοράσει ομόλογα
της ΔΕΗ εκπροσώπους
οίκων εξειδικευμένων στην
και την ασφάλιση
είσπραξη

ανεξόφλητων

λογαριασμών καθώς
επίσης και εκπροσώπους

εταιριών με τεχνικό
γα τη ΔΕΗ

ενδιαφέρον
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Επαφές Χαρίτση στις ΗΠΑ: Ρεαλιστικές οι θέσεις της κυβέρνησης λένε τα
µεγαλύτερα αµερικάνικα funds και επενδυτικές τράπεζες
Ρεαλιστικές θεωρούν τις θέσεις της κυβέρνησης, τα µεγαλύτερα αµερικάνικα funds και επενδυτικές
τράπεζες, όπως προέκυψε από επαφές του Α. Χαρίτση στις ΗΠΑ
Έντονη κριτική υπήρξε στη στάση του ΔΝΤ, στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου,
από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα fund και τις επενδυτικές τράπεζες, µε τις οποίες είχε επαφές ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά: πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους από τα µεγαλύτερα
αµερικάνικα fund και επενδυτικές τράπεζες, σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων, στον απόηχο
της απόφασης του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίες αντιµετωπίστηκαν ως ρεαλιστικές, ενώ υπήρχε έντονη κριτική στη στάση του ΔΝΤ, η οποία
χαρακτηρίστηκε ως «ακατανόητη».
Υπενθυµίζεται, ότι ο κ. Χαρίτσης πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός είχε και κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε Ελληνο-αµερικανούς
επιχειρηµατίες που έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το κλίµα, όπως
αναφέρεται, ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και έδειξαν σηµαντικό ενδιαφέρον
για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά µε την προσέλκυση επενδύσεων. Ο αναπληρωτής
υπουργός απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να διαµορφωθεί ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για να υλοποιήσουν
την επένδυσή τους.
Θεσµικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν, τόσο µε το φορολογικό πλαίσιο, όσο και µε τη χωροταξική
νοµοθεσία, αλλά και µε τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφορούν
νοµοσχέδια, τα οποία είτε έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, είτε νέα, που προετοιµάζονται να κατατεθούν
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Κάτι που δείχνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχηµάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τόσο
από την παρουσίαση στο συνέδριο, όσο και από την πορεία των συναντήσεων που ακολούθησαν,
σηµειώνοντας ότι άκουσαν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε συγκεκριµένα στοιχεία, ένα σαφή οδικό χάρτη
προς την ανάπτυξη.
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, µάλιστα, από αρκετούς επενδυτές, για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας και ιδιαίτερα για την πρωτοποριακή πλατφόρµα του νέου Ταµείου
Συµµετοχών (Fund of Funds), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(EIF). Ο κ. Χαρίτσης απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις, για το πώς ιδιώτες επενδυτές µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτό. Στόχος, τόνισε, είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δηµόσιους
πόρους, το EIF, ενδεχοµένως κι από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευµένα ιδιωτικά
fund. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).
Οι συναντήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκαν από όλους τους συµµετέχοντες ως
γόνιµες και εποικοδοµητικές, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπάρχουν και νέες συναντήσεις στην Αθήνα, για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων που αυτή προσφέρει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα
φιλοδοξούν να διαδραματίσουν τα ΕΛΠΕ

•

Τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος ιου Ομίλου Γρ Σΐεργιούλης σε διεθνές φόρουμ οτη Νέα Υόρκη

Την ανάγκη εκπόνησικ αξιόπιστου
μακροχρόνιου εθνικού ενεργειακού
σχεδιασμού ώστε να δημιουργηθεί
ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον
στην Ελλάδα και να επιταχυνθεί η
διαδικασία επεσήμανε ο
σύμβουλοΞ ms ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ κ Γρηγόρηε Στεργι
ούληε μιλώνταε στο 1 8ο Invest in Greece
Forum που διοργανώθηκε την
Δευτέρα στη Νέα Υόρκη από
την Capital Link σε συνεργασία με το
New York Stock Exchange και την
διεθνών τραπεζών και οργανισμών
αναπτυξιακή

διευθύνων

ακή Ένωση μέχρι το 2020 και ακολού
0cûs éa)s το 2050 σημειώνονται neos
καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή
συνεργασία μεταξύ των κρατών
Ο διευθύνων σύμβουλθ3 ms ΕΛΠΕ
επεσήμανε τη βούληση του Ομίλου να
διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια
ρόλο σε όλο το ενεργειακό
φάσμα napéxovras νέα προϊόντα και
καινοτόμε3 υπηρεσίεε στον καταναλωτή
αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε
που παρουσιάζεται ώστε να ισχυ
ροποιήσει τη θέση του o)s ηγετικόβ
ενεργειακό3 ôpiAos στη ΝΑ Ευρώπη
Ταυτόχρονα ο κ Στεργιούλη3
ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο
για τον'Ομιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η
ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα είτε μεμονωμένα
είτε σε συνεργασία με κορυφαίεε διεθνει
εταιρεία του κλάδου Oncos είπε η ΕΛΠΕ
σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα με Tis
Total και Edison ανακηρύχθηκε πρόσφατα
επιλεγεί3 αιτών για τη θαλάσσια
περιοχή 2 δυτικά ms Κέρκυραε ενώ
ήταν η εξέλιξη για την υπό πα¬
πρωταγωνιστικό

περασμένη

ευκαιρία

υποστήριξη

Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή
με θέμα Ο ενεργειακό3 τομέτκ
Tàosis ανάπτυξη και npoonuKés ο
σύμβουλοε ms ΕΛΠΕ τόνισε ότι

συζήτηση

διευθύνων

διανοίγονται ευνο'1'Kés npoonuKés
να καταστεί η χώρα pas περι
φερειακό3 ενεργειακό3 Köpßos στρατη
YiKiis onpaoi'as με κεντρικό ρόλο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και m Μεσόγειο
Enions υποστήριξε ότι στον πυρήνα
του σχεδιασμού για δίκαιη και βιώσιμη
προκειμένου

ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη
σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον
και στην ενέργεια Παράλληλα χαρακτήρισε
tos σημαντική την επίτευξη των στόχων
που τέθηκαν παγκοσμία με τη Συμφωνία
των Παρισίων για το Κλίμα όσον
αφορά τον περιορισμό ms αύξησηε ms
θερμοκρασία την υιοθέτηση από τον
OHE ms Ατζέντα5 2030 με σκοπό την
επίτευξη βιφσιμηε ανάητυξη5 σε παγκόσμιο
επίπεδο αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα
που υλοποιεί η EE για την Ενεργει¬

υπογράμμισε

αντίστοιχη

ραχώρηση περιοχή 1 0 στον Κυηαρισσια
κό Κόλπο καθα και για Tis χερσαίεε πε
pioxés Apxas Πρέβεζα5 και ΒΔ

Πελοποννήσου

Για την εν εξελίξει επεξεργασία και

ερμηνεία

των γεωφυσικών δεδομένων από
Tis έρευνε3 στον Πατραϊκό Κόλπο ο κ
Στεργιούλη3 έκανε λόγο για πολύ
στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντο3 γεωλογικού
στόχου Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο
εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα
αποθέματα 100 εκατ βαρελιών
oncos είπε
Ολοκληρώνοντο5 την παρέμβασή του
ο κ Στεργιούληε εξέφρασε την αισιοδοξία
του για τη μελλοντική πορεία του Ομίλου
και ανακοίνωσε ότι η σημαντική
των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το
2016 με πρόβλεψη για κέρδη EBITDA
άνω των 700 εκατ ευρώ παρά τα χαμηλά
διεθνή περιθώρια και Tis δυσμένεια
συνθήκε3 στην εγχώρια αγορά ενώ μέσα
στην επόμενη πενταετία ο'Ομιλοε θα
υλοποιήσει και νέο επενδυτικό πρόγραμμα
συνολικού ùqjous 1 δισ ευρώ
ενθαρρυντικά

κερδοφορία
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ΤΡΑΜΠ

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ

45os πρόεδρος των ΗΠΑ στηρίζεται πολιτικά σε ανθρώπους με επενδύσεις αλλά
και δεσμούς με τη χώρα μας Μεταξύ αυτών ο υπουργός Εμπορίου Ουίλμπορ Ρος
μεγαλομέτοχος της Eurobank και της Τράπεζας Κύπρου ο υπουργός Εξωτερικών Ρεξ
και
Τίλερσον αφεντικό της ExxonMobil που διεκδικεί κομμάτι της κυπριακής ΑΟΖ
ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους με καταγωγή από τη Μυτιλήνη

Ο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ
gskafidasfSpegasus.gr

τέσσερις εβδομάδες προτού ο

Ντόναλντ

ΑΚΡΙΒΩΣΤραμπ μετακομίσει επισήμως στον

Λευκό Οίκο το ερώτημα στα καθ ημάς παραμένει
Είναι πιθανό ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών να επενδύσει πολιτικά στην Ελλάδα
Κρίνοντας πάντως από τη σύνθεση του νέου
υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΛ σ 70χρσνος
Τραμπ έχει ήδη επενδύσει πολιτικά σε ανθρώπους
με επενδύσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο
Μεταξύ των συνολικά 20 υπουργών και κορυφαίων
συμβούλων-διευθυντών του επερχόμενου
Αμερικανού προέδρου ξεχωρίζουν ως ελληνικού
ενδιαφέροντος έξι πρόσωπα τρία τα οποία
διατηρούν άμεσους δεσμούς με την Ελλάδα και
άλλα τρία τα οποία έχουν στο παρελθόν πει βα¬

ριές κουβέντες κατά της Τουρκίας του Ερντογάν
με τη στάση των δεύτερων να μη συνεπάγεται
απαραιτήτως κάτι θετικό για την Ελλάδα Πώς θα
συμπεριφερθούν όλοι αυτοί πλέον ως υπουργοί
και διευθυντής υπηρεσιών μένει να φανεί Οι
επιχειρηματίες ωστόσο παραδοσιακά και δη σι
πολιτικοί-επιχειρηματίες δεν το συνηθίζουν να
υπονομεύουν τις επενδύσεις τους Κάθε άλλο
μάλιστα
Υπό αυτό τσ πρίσμα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
να δούμε πώς πρόκειται να σταθούν απέναντι
στην Ελλάδα τρεις κορυφαίοι συνεργάτες του
Ντόναλντ Τραμπ σ 79χρονος υπουργός Εμπορίου
Ουίλμπορ Ρος ο 64χρονος υπουργός Εξωτερικών
ΡεξΤίλερσον και ο 44χρονος προσωπάρχης
του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους
Κι αν ο Πρίμπους τυγχάνει βέρος Ελληνοαμε

III

IMMUN

II

I

I

Nil

Mil!1

Ί

ρικανός με καταγωγή από τη Μυτιλήνη σι άλλοι
δύο Ρος και Τίλερσον τυγχάνουν βέροι επιχειρηματίες
με ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο τα
οποία προφανώς και θέλουν να θωρακίσουν
Ο δισεκατομμυριούχος Ουίλμπορ Ρος είναι
γνωστός στα μέρη μας ως μεγαλομέτοχος της
Eurobank αλλά και της Τράπεζας Κύπρου Εριξε
περί το 1,3 δισ ευρώ στην Ελλάδα το 2014 μαζί
με τον Καναδό Πρεμ Γουάτοα και έκτοτε περιμένει
να δει την επένδυσή του να αποδίδει καρπούς
Μιλώντας προ ημερών από το βήμα του συ
νεδρίου Invest in Greece
Forum της Capital Link
στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκε
αισιόδοξος ότι οι ελληνικές
επενδύσεις του όντως θα
καρπούς
Ο Ρος επένδυσε στην
με μπούσουλα τη

αποδώσουν

Ελλάδα
συνταγή

Εχω περάσει τόσο
πολλά με την Ελλάδα
που νιώθω σαν
να ήμουν πάντοτε
Ελληνο δήλωσε
ο Ουίλμπορ Pos
υπογραμμίζοντας

που είχε ακολουθήσει
και στην Ιρλανδία λίγα χρόνια
νωρίτερα στην Bank of
Ireland mo συγκεκριμένα
μάλιστα ότι η χώρα
μας φαίνεται να
επιλέγοντας δηλαδή μια χρονικά
αφήνει πίσω Tns τον
δύσκολη στιγμή 2014
τρομερό εφιάλτη
για να ποντάρει στην εξαργύρωση
σ.σ Tns κρίσης
της ανάκαμψης
που έζησε
όποτε αυτή έρθει Υπό αυτήν
την έννοια ο νέος υπουργός
Εμπορίου των ΗΠΑ έχει πλέον κάθε προσωπικό
συμφέρον να δει την Ελλάδα να επιστρέφει σε
τροχιά ανάκαμψης Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να
εργάζεται στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο
προς μια τέτοια κατεύθυνση
Ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο
και ο επερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον Ο λόγος για έναν 64χρονο
Τεξανό επιχειρηματία o οποίος φημίζεται για
τη στενή σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο της
Ρωσίας Βλαντιμίρ Ποότιν για τους επιχειρημα
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Σε ένα από τα τραπέζια του συνεδρίου για Tis οικονομικές και επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας διακρίνονται από αριστερά οι Ελληνοαμερικανοί μεγαλοεπενδυτές
Τζον Κάλαμος και Τζον Κατσιμστίδης ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας ο πρόεδρος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και ο συνιδιοκτήτης
της επενδυτικής KPS Capital Partners Μιχάλης Ψαρρός

Τα σινιάλα από Νέα Υόρκη για

επιστροφή
της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη
ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CAPITAL LINK

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ

ckolonas@pegasus.gr

θετικό σινιαλα για την επιστροφή
της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή
τροχιά καθώς και τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
επιβεβαίωσαν στους ξένους επενδυτές μετά
την πολιτική ηγεσία και σι κορυφαίες επιχειρήσεις
της χώρας που συμμετείχαν στο 18ο
διεθνές συνέδριο της Capital Link στη Ν
Υόρκη Την περασμένη Δευτέρα 12 τσυ μηνός
η καρδιά της ελληνικής οικονομίας χτύπησε
στην πρωτεύουσα τσυ καπιταλισμού ενώ και
η Wall Street αφιέρωσε τη συνεδρίαση της την
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα
Επιχειρηματίες και μάνατζερ των εθνικών
πρωταθλητών του ελληνικού επιχειρηματικού
στίβου με ομιλίες τους και κατ ιδίαν
με εκπροσώπους πολυεθνικών
funds και επενδυτών επιδίωξαν να μεταφέ
ρουν την αλλαγή της σελίδας της οικονομίας

Τα

ετήσιο

Επεσήμανε

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γεώργιος Σταθάκης στη Wall Street
καθώς η συνεδρίαση της περασμένης τρίτης ήταν αφιερωμένη στην Ελλάδα
Αριστερά ο μεγαλοεπενδυτής Γουίλμπουρ Ρος με την υπουργό τουρισμού

Ελενα Κουντουρά και τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου

συναντήσεις

απαρίθμησε

και να προσελκύσουν επενδύσεις

♦ISO τετ α τετ

Η

Capital Link εταιρεία

που δραστηριοποιείται από το 1995 στον

τομέα

των επενδυτικών σχέσεων και της επικοινωνίας
διοργάνωσε το συγκεκριμένο συνέδριο
δίνοντας το βήμα σε 85 ομιλητές κυβερνητικά
στελέχη επιχειρηματίες τραπεζίτες
εκπρόσωποι διεθνών επενδυτικών οίκων και
ευρωπαϊκών φορέων κ.ά οι οποίοι απευθύνθηκαν
σε 1.300 άτομα κυρίως Αμερικανούς
προκειμένου να ενημερωθούν από πρώτο χέρι
τις
οικονομικές και επενδυτικές προοπτικές
για
της χώρας Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν
150 τετ α τετ εταιρειών ενώ και οι
της κυβέρνησης που μετείχαν στην
αποστολή Δ Παπαδημητρίου Γ Σταθάκης
Ελ Κουντουρά και Αλ Χαρίτσης συναντήθηκαν
με ξένα funds
Ιδιαίτερη σημασία είχε όμως η εικόνα που
μετέφεραν οι εκπρόσωποι των ελληνικών ε
•πιχειρήσεων στους Αμερικανούς επενδυτές
π οποία επισφραγίστηκε από την τοποθέτηση
του Γουίλμπουρ Ρος ο οποίος είναι μεγαλοε
πενδυτής μέτοχος της Eurobank και αντιπρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας
Κύπρου και ο αυριανός υπουργός Εμπορίου
των ΗΠΑ όπως έχει αναγγείλει o Ντόναλντ
Τραμπ Ο κ Pos τόνισε χαρακτηριστικά
υπουργοί

οσύνης καθώς και τα έργα αναβάθμισης των
δύο κύριων λιμανιών των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων και του σιδηροδρομικού δικτύου
δημιουργούν το ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις
στη χώρα
Ο κ Καλλιτσάντσης απευθυνόμενο5 στο ε
πενδυτικό κοινό αναφέρθηκε και στην πορεία
tos ΕΛΛΑΚΤΩΡ εν μέσω κρίσας υπσγραμμίζσ
VTOS ότι απόφαση του ομίλου που βασίζεται
σε επιχειρηματική λογική είναι nos Παραμένουμε
βαθύτατα δεσμευμένοι στην Ελλάδα
Δεν πάψαμε ποτέ να επενδύουμε στη χώρα και
ούτε θα το κάνουμε Από το 2009 έους το 2015
επενδύσαμε πάνω από 800 εκατ ευρώ
και την εξωστρεφή δραστηριότητα tos
εταιρείας και έφερε ως παράδειγμα το έργο της
θυγατρικής ΑΚΤΩΡ για την κατασκευή tos Χρυ
aûs Γραμμήβτου Μετρό στην Ντόχατσυ Κατόρ
συμφωνία ύψους 3,2 δισ ευρώ
Ο πρόεδροβ του ΣΕΒ Θεόδωρο5 Φέσσας
τσν στόχο των ασκούμενων οικονομικών
πολιτικών που είναι να καταστήσουν
την Ελλάδα μία ανταγωνιστική εξωστρεφή
έναν σημαντικό κόμβο για τουρισμό
ναυτιλία και εμπόριο και έναν προορισμό πρώτης
επιλογής για εργασία και αναψυχή καθώς
και έναν πόλο έλξης για την καινοτομία
Στο αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που
η χώρα για να υποστηρίξει έναν νέο
κύκλο ανάπτυξης αναφέρθηκε ο διευθύνων
σύμβουλος της Intralot Αντώνης Κερασταρης
τονίζοντας παραλληλατη σημασία της
των κόκκινων δανείων
Στις ιδιωτικοποιήσεις της ανεκμεταλλευτης
περιουσίας της Ελλάδας έδωσε έμφαση ο
σύμβουλος της Lamda Development
Οδυσσέας Αθανασίου λέγοντας ότι αυτές θα
σηματοδοτήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας
Ο πρόεδροβ και διευθύνων σύμβουλθ5 tos
Libra Group Γιώργος Λογοθέτης υπογράμμι
σε τη σταδιακή αύξηση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης ενώ τις προοπτικές του ενεργειακού
τομέα της χώρας περιέγραψαν από το
βήματου συνεδρίου και οι διευθύνοντα σύμβουλοι
των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρας
Στεργιούληβ και της ΔΕΗ Εμμανουήλ Πανα
γιωτάκης αλλά και ο υπεύθυνος για τον αγωγό
μεταφορό5 φυσικού αερίου TAP στην
Rikard Scoufias

Η

βελτίωση του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος

η απλοποίηση της
νομοθεσίας η επιτάχυνση
της Δικαιοσύνης
καθώς και τα έργα
υποδομής δημιουργούν
το ευνοϊκό κλίμα για
επενδύσεις στη χώρα
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
πρόεδρος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εχω περάσει τόσο πολλό με την Ελλάδα που
αισθάνομαι ότι πάντα ήμουν Ελληνας και
έστειλε το μήνυμα της αλλαγή5 της σελίδας
της χώρα5 Μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά
στην αλλη άκρη αυτού του τρομακτικού εφι
αλτη που έχει ζήσει η χώρα σας
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι περιμένει τη στιγμή
που εκτός από tous καλού5 φίλους που έχει
κάνει και τη μεγαλη εκτίμηση που έχει αναπτύξει
για τον ελληνικό πολιτισμό να αποδώσουν
και οι επενδύσει του στην Ελλάδα

Αυτό που απομένει Στη Ν Υόρκη βρέθηκε
και ο πρόεδρ05 του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Καλλιτσάντσης σ οποίος επισήμανε
ότι n Ελλάδα έχει γίνει πολύ πιο φιλική
στους επενδυτές χάρη στον καταιγισμό των
μεταρρυθμίσεων Εντούτοις αυτό που απομένει
είναι να τεθεί ένα τέλ05 στην αμφισημία
με την οποία οι κυβερνήσει αντιμετωπίζουν
Tis επενδύσει σημείωσε και ταυτόχρονα
τους τομείς tos χώρας που παρουσιάζουν
ευκαιρίες ônoos τα logistics οι ΑΠΕ
ενώ αναφέρθηκε και στην απελευθέρωση των
αγορών ηλεκτρική5 ενέργειας και φυσικού
αερίου που μπορούν να μετατρέψουν την
σε ενεργειακό κόμβο Σύμφωνα με τον
ίδιο οι μεταρρυθμίσει oncos η βελτίωση τσυ
η απλοποίηση
επιχειρηματικού περιβάλλον
tos νομοθεσίας η επιτάχυνση της Δικαι
Αναστάσιος

περιέγραψε

Η Ελλάδα περνά στην
άλλη άκρη αυτού του
τρομακτικού εφιάλτη
που έχει ζήσει
Γουίλμπουρ Ρος
μεγαλοεπενδυτής

Ελλάδα

οικονομία

διαθέτει

αναδιάρθρωσης

διευθύνων

Ελλάδα
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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ

backstage
Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ έχει καταλάβει πόσο

σημαντική είναι η απορρόφηση ms
ΜΕΤΚΑ από τον όμιλο Μυτιληναίου
KoBcos με βάση

τα ισχύοντα δεδομένα

τα συγχώνευσα η κεφαλαιοποίηση

του ομίλου αντιστοιχεί σε 875 εκατ
ευρώ με καθαρά κέρδη 77 εκατ
Παράλληλα το ενιαίο σχήμα θα
ωφεληθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα
τα ΜΕΤΚΑ üiJjous 163 εκατ ευρώ

ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ότι οι

προβλέψει για την επόμενη χρονιά
μιλούν για σημαντικά ποιοτικές

αυ&ίσεβτα κερδοφορίας οι
εκτιμήσει καταλήγουν στο ότι η
κεφαλαιοποίηση θα Ξεπεράσει το 1 δισ
ευρώ με αποτέλεσμα ο öpiAos να
εισέλθει στο πρώτο γκρουπ των
ενεργειακών εταιρειών με τη Motor Oil
και τα Ελληνικά Πετρέλαια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΙΝΗΣΗ τα

ευρωβουλευτή Mapias Σπυράκη η
οποία πέτυχε μετά από κινητοποίηση
στην Επιτροπή Βιομηχανίας ILTRE και
με τη συμβολή προσωπικοτήτων να
περάσει από την Επιτροπή
Περιβάλλοντος ENVI η δυνατότητα να
μην επιβαρύνονται η ΔΕΗ και η
ελληνική βιομηχανία με το κόστος

αποζημίωσα ρύπων αλλά να μπορούν
να χρησιμοποιούντα κεφάλαια για
επενδυ σεις εκσυγχρονισμού για την
περίοδο 2021-2030 Για τον λόγο αυτό
δημιουργείται και το Ταμείο
Εκσυγχρονισμού
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ τραπεζικών
προβλημάτων έθι£ε ο πρόεδρος τα

Eurobank Ο κ Nîkos Καραμούζα κατά
την ομιλία του στο συνέδριο ms Capital
Link στη Νέα Υόρκη τόνισε μεταξύ
άλλων
ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ που

αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες
είναι πρώτον η πίεση στη λειτουργική
κερδοφορία top line profitability που
απορρέει από την αρνητική πιστωτική
επέκταση και απομόχλευση και την
εκτεταμένη αναδιάρθρωση των μη
w
εξυπηρετούμενων δανείων σε
χαμηλότερα επιτόκια Επίσα οι νέες

ρυθμιστή αλλαγές θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς Tis κεφαλαιακές
θέσεις και τις δυνατότητες μόχλευσα
Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ επιστροφής στην
ομαλότητα εξαρτάται καθοριστικά
από τον βαθμό βελτίωσα του
μακροοικονομικού και πολιτικού
περιβάλλοντος και την πλήρη
αποκατάσταση ms εμπιστοσύνα
των αγορών
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Πίσω από us διαφωνίεΞ
τα μεγάλα ζητήματα
απλώδ μετατίθενται
παρήγορο το στοιχείο ότι οι πιστωτή βρέθηκαν

Είναι προ των ευθυνών tous διαφώνησαν για

θέματα

ouoias και κυρίακ η ευρωπαϊκή πλευρά στοχο
ποίησε το ΔΝΤ Κατά πρώτον το ΔΝΤ έχει τα δίκια του
γιατί τα πρωτογενή πλεονάσματα του 3 5 μετά το 20ΐ8
δεν θα είναι εύκολα Ωστόσο τα μέτρα που προτείνει
είναι υφεσιακά δοκιμασμένη συνταγή anoroxias και
θα εππείνουντον φαύλο κύκλο Τα μέτρα αυτά εΕάλλου
δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν διοικηπκά θα είναι
αποκύημα αποκλίσεων στο Ασφαλισπκό ή αυτόματος

κόφτης στο Δημόσιο Το πιθανότερο σενάριο είναι όπως
και κατά το κλείσιμο ms npobms α&ολόγησηβ το πρόγραμμα
να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή γραμμή που
θα εγκριθεί από τον Ιόιμπλε Για πρώτη φορά όμ&κ

είχαμε διαφοροποίηση απόψεων mos ms Eup&ïïrns
από την πλευρά των Γάλλων και tos Κομισιόν αρχικά
npos τον Σόιμπλε που έρχεται να ε&σορροπήσει η

ΜέρκελΕπί tos ouoias το όποιο κλείσιμο tos αξιολόγησης
θα περιέχει σκληρέ5 δεσμεύσει και οι στόχοι για
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μετά το 20ΐ8 θα
είναι δεσμευπκοί για ns επόμενε5 κυβερνήσει Η δια

ΧοάΝΤέχει ια δίκια top yum ια πρωτογενή
μετά ιο 201 δεν Θα
ηλεονάσμαια ίου
είναι εύκολη Οοιοοο ια μέιρα non ηροιείνη
είναι υφεσιακά δοκιμασμένη cnmayn
anowxias και θα nintivotn ιον ψιΐϋλο κύκλο
τήρησή tous μπορεί να υποστηριχθεί από μια οικονομία
που θα ανακάμπτει όμως θα απστελούνπάντα ένα
εν δυνάμει κοινωνικό ζήτημα Μπορεί η όποια κυβέρνηση
να διαπραγματευτεί και να πετύχει τότε καλύτεροι
ôpous όμως οι πιστών και δη η ευρωπαϊκή πλευρά
θα τα θεωρήσουν cos προϋπόθεση για να δώσει ns

νέε5 προσαρμογές στο χρέος Το ΔΝΤ με αυτά που λέει

λογικά θα έχει ακόμη πιο περιορισμένο ρόλο μελλονπ
κά όμως στην ουσία η χώρα δεν θα πάψει να ταλαιπωρείται
αν η ανάκαμψη δεν έχει δυναμική

Τοσυνέδριοτης Capital Link που διεδίχθηόπως
κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη αποτελεί πλέον τον σημα

τωρό για ns πρόοδοι των Εένων επενδυτών για την
Ελλάδα Τα συμπεράσματα έδειΣαν όπ οι Εένοι τηρούν
στάση αναμονή Τζον Κάλαμος επικρίνουν tous
Γερμανού5 Τζον ΚατσιματίδΐΉ και έχουν ακόμα μεγά
λε ενστάσεκ Μάικλ Ψαρ05 Αυτό λοιπόν σημαίνει
όπ η κυβέρνηση δεν έχει πείσει ακόμα τα διεθνή κεφάλαια
να επενδύσουν στη χώρα Πέραν αυτών των
όμως υπάρχουν σαφή κενά στο πρόγραμμα
διαπιστώσεων

τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μα5 Η ΔΕΗ κινδυνεύει
να καταστεί ο KÙpios χαμένο5 tos δεύτερα α&ο
λόγηση5 καθάβ η κλιμάκωση tos απελευθέρωσα tos
αγορά θα tos επιφέρει ζημίε5 που εκ των πραγμάτων

θα πρέπει να ανημετωπιστούν αλλά δεν έχουν
τα μέσα Η διοίκηση tos ΔΕΗ εκτός από

προγραμματιστεί

την προετοιμασία των αναχρηματοδοτήσεων έχει
φέρει προτάσεις για πωλήσει χαρτοφυλακίων στη
λιανική ώστε να εππαχύνει την ανακατανομή μεριδίων
υπέρ των ιδιωτών Enions κομβικήβ σημασίας είναι να
εισρεύσουντα κεφάλαια απότηνπώληση του 24%στην
κινεζική State Grid μέχρι τον Φεβρουάριο σύμφωνα
με τη δέσμευση απένανπ orous πιστωτές Το κυριότερο
όμως είναι στην απορρόφηση των ποσοστών του
ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ από το Δημόσιο να μη pifouv

την Επιχείρηση που επί χρόνια την είχαν καταστήσει
μαύρη τρύπα
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«Κάντε

την ΕΗΗάδα
μεγάλη ξανά»

Ο Αμερικανόε επενδυπβ και véos υ-

noupYôs Εμπορίου στην κυβέρνηση
Τραμπ, Ουίλμπουρ Pos, μιλά στην «R»
και δηλώνει aïoiôôoÇos για os προοπτικέ^
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Realmoney

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

www.real.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρό μήνυμα

Σήμα κινδύνου από
TOUS EFIEVÔUÏES OTIS
Του

ΘΑΝΑΣΗ Κ ΤΣΠΤΑ

Ανταπόκριση Νέα Υόρκη

ήταν το κλίμα για τις
επενδυτικές προοπτικές στην

ΗΠΑ

Σφοδρή κριτική άοκησαν οχην κυβερνητική ποΒίΐΐκή επιφανείς ΕΒΗηνοαμερικανοί
μεγαλοεπιχειρηματίες με αιχμή mv καθυστέρηση οτην οϋοκΒήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης στο 18ο Emoio Φόρουμ ιης Capital Link

Ελλάδα

Μουδιασμένο
μεταξύ των ξένων επενδυτών

που συμμετείχαν στο 1 8ο Ετήσιο Φόρουμ
της Capital Link με αντικείμενο τις επενδύσεις
στη χώρα μας το οποίο έγινε τις προηγούμενες
ημέρες στη Νέα Υόρκη Εντύπωση προκάλεσαν
η απουσία σοβαρών επενδυτών αλλά
και η σφοδρή κριτική που άσκησαν στην

© Τζον Κουντούνις

m

Chief executive officer υις Calamos Investments

Διευθύνων ούμβουπος της KPS Capital Partners

Υπάρχουν avii^ooiniES
αλλά σημειώνεται npôoôos

Πρέπει να υπάρξει δραστική
μείωση ή διαγραφή xpéous

Μάικλ

Ψαρός

κυβερνητική

πολιτική επιφανείς Ελληνοαμερικα
νοί μεγαλοεπιχειρηματίες με αιχμή την καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση της δεύτερης
Την παράσταση έκλεψε η βράβευση
αξιολόγησης

του νέου υπουργού Εμπορίου στην κυβέρνηση
Τραμπ Ουίλμπουρ Ρος ο οποίος τα τελευταία
χρόνια έχει επενδύσει στην Ελλάδα Αξίζει
να αναφερθεί ότι το Capital Link είναι ένα
επενδυτικό φόρουμ με μια επιτυχημένη προϊστορία
1 8 ετών που
φέρνει σε επαφή πλήθος
διεθνών επιχειρηματιών επενδυτών τραπεζικών
στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών
Εχει καθιερωθεί δε ως η σημαντικότερη
πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Αμερικανοί
επενδυτές ενημερώνονται για το εκάστοτε
κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία
καθώς και για οικονομικές επενδυτικές και
επιχειρηματικές προοπτικές Για την προοπτική
της Ελλάδας μιλούν στη Realnews οι Ουίλμπουρ
Ρος Νίκος Μπορνόζης πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Capital Link Τζον
Κουντούνις chief executive officer της Calamos
Investments και Μάικλ Ψαρός διευθύνων
αξιωματούχων

r)fi
Η εάάηνική
οικονομία
δεν μπορεί να
αναπτυχθεί Λόγω
της αυστηρής
άιτότητας που
έχει επιβϋηθεί
στη χώρα από
την τρόικα
Είναι ανήθικο
και πρέπει να
τεάειώσει
τόνισε ο ΜάικΗ
Ψάρος διευθύνων
σήμβουάος της
KPS Capital

Partners

σύμβουλος

της
Νίκος

KPS

Capital Partners

Μπορνόζης

Πρόεδρος και διευθύνων ονμβουϋος της Capital Link

Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα
επενδύσει που

για us

Δεν είναι ομαλή η πορεία
στην Ελλάδα όμως
είναι πολύ καλύτερα τώρα
απ ό,τι ήταν στο
παρελθόν

Υπάρχουν
κάποιες είναι
εσωτερικές μέσα από
την Ελλάδα και κάποιες
αντιξοότητες

που οφείλονται στις εκλογικές

αναμετρήσεις στην
Ευρώπη όμως υπάρχει
πρόοδος Είμαι πολύ πιο

αισιόδοξος φέτος απ ό,τι έχω υπάρξει στο παρελθόν
γιατί έχουν γίνει πράγματα που μας επιτρέπουν
να κοιτάξουμε προς τις επενδύσεις Οπως κάποιες
από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και η σταθερή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία Είτε σου αρέσει
αυτή η κυβέρνηση είτε όχι εκτιμώ ότι θα εξαντλήσει
τη θητεία της μέχρι το 2019 το οποίο βοηθά
Επίσης έχει ληφθεί η απόφαση για μια βραχυπρόθεσμη
ελάφρυνση του χρέους από την Ευρωπαϊκή
Ενωση η οποία έχει δώσει σε κάποιες μικρότερες
επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανθίσουν Οπότε έχουμε
αρχίσει να βλέπουμε κάποιες επενδύσεις Είδαμε
τις αποκρατικοποιήσεις και τις πωλήσεις τον τελευταίο
χρόνο από τον Αστέρα της Βουλιαγμένης μέχρι
το ξενοδοχείο Χίλτον Παρότι υπάρχουν πολλές
αντιξοότητες είμαστε ενθαρρυμένοι και έτοιμοι
να εμπλακούμε Και θα συνεχίσουμε

έχουν γίνει
Διαπιστώνουμε
ότι φέτος υπάρχει
μια αισιοδοξία
από τη μία
πλευρά αλλά και

μια εγκράτεια
από την άλλη

Ολοι

αναγνωρίζουν

ότι η
μετά από
Ελλάδα

επώδυνες

προσπάθειες

ετών
ξαναμπαίνει σιγά-σιγά σε μια τροχιά ανάπτυξης
Ομως είναι αλήθεια ότι οι επενδυτές που
έχουν συμμετάσχει σε αλλεπάλληλες επενδύσεις
στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν
κάποια απόδοση Αρα υπάρχει μια επιφυλακτικότητα
όσον αφορά τις παραπάνω επενδύσεις
Ολοι αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι ένας

παράδεισος

επενδυτικών ευκαιριών Πρέπει όμως
να αναγνωρίσουμε ότι τα κεφάλαια σε παγκόσμιο
επίπεδο κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχουν
μεγάλες αποδόσεις και ένα κλίμα ευνοϊκό
προς το επιχειρείν Υπάρχει ένα αυξανόμενο
κοινό επενδυτών που έχουν βάλει την Ελλάδα
στο επενδυτικό τους μικροσκόπιο και

περιμένουν

την κατάλληλη στιγμή

Η Ελλάδα προκειμένου
να προσελκύσει άμεσα
ξένες επενδύσεις θα
πρέπει να εκλέξει μια νέα
κυβέρνηση που να είναι

Κάντε την Ελλάδα μεγάλη ξανά
κάνει us ΗΠΑ ο Τραμπ

ona>s θα

ΟΠΩΣ ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη ελπίζω στην
Ελλάδα να δουλέψουν όλοι μαζί για την κάνουν και πάλι μεγάλη Εχω
τόσα με την Ελλάδα που αισθάνομαι Ελληνας δηλώνει στην R
ο νέος υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση Τραμπ Ουίλμπουρ Ρος
Η ελληνική κυβέρνηση που εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση της βράβευσης
του μεγαλοεπενδυτή από δύο υπουργούς τον Δημήτρη Παπαδημ ητρί
ου και τον Γιώργο Σταθάκη αναζητά μετά την κυβέρνηση Ομπάμα ένα
σημείο αναφοράς στη νέα αμερικανική διοίκηση Δημόσια τη βραδιά της
περάσει

βράβευσης του ο Ρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου
της χώρας από την κρίση Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική Ο κ
Ρος που βρίσκεται στον στενό κύκλο των οικονομικών συμβούλων του Ντ
Τραμπ εκμυστηρεύτηκε σε συνομιλητές του την απογοήτευση του για την
απόδοση των επενδύσεων του στην Ελλάδα επισημαίνοντας ότι η χώρα
έχει μεγάλες δυνατότητες αλλά δεν έχει ικανή ηγεσία Ο 78χρονος
η περιουσία του οποίου ανέρχεται σε 3 δισ δολάρια είναι
του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου και εκ των
μετόχων της Eurobank Το 201 3 επί κυβερνήσεως Σαμαρά επένδυσε εν
μέσω οικονομικής κρίσης και αρνητικών δημοσιευμάτων στην Ελλάδα
μεγιστάνας

αντιπρόεδρος

υπέρ της επιχειρηματι
κότητας και να είναι δι
ατεθειμένη να κάνι όλες
τις διαρθρωτικές μεταρ
ρυθμίσεις στη φορολογία
και στο εργατικό δίκαιο
Μια κυβέρνηση που να υποστηρίζει ότι ο
καπιταλισμός είναι το μόνο οικονομικό σύστημα
για να πετύχει μια επιχείρηση Είμαι απαισιόδοξος
Μέχρι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και δραστική
μείωση ή διαγραφή του χρέους το βάρος
θα είναι τεράστιο για τους Ελληνες και την ελληνική
οικονομία Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί
να αναπτυχθεί λόγω της αυστηρής λιτότητας
που έχει επιβληθεί στη χώρα αηότηντρόικα Είναι
ανήθικο και πρέπει να τελειώσει Η Ελλάδα πρέπει
να ακολουθήσει τα παραδείγματα της Βρετανίας
και της Πολωνίας Η Ελλάδα θα έπρεπε να χρεοκοπήσει
να επαναφέρει τη δραχμή γιατί μόνο
έτσι θα είχε ευημερία Κοιτάξτε τη Βρετανία μετά
την έξοδό τηςαπό την Ε Ε και πώς αντέδρασε
η λίρα Η Πολωνία ανθίζει επειδή δεν είναι στην
ευρωζώνη αλλά στην περιφέρεια Δεν υπάρχει
ι

Λ
P^fl

μέλλον διαφορετικά

Ι

I

7. ΧΡΥΣΟ DEAL ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Μέσο: . . . . . . . . . REAL NEWS_REAL MONEY
Ημ. Έκδοσης: . . .18/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 16

ΧΡΥΣΟ DEAL ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Την έναρξη νέων απευθείας πτήσεων
από τις Η ΠΑ στην Ελλάδα την
ερχόμενη

τουριστική περίοδο ανακοίνωσε
η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά στο περιθώριο του
της Capital Link αποκαλύπτοντας
πως εκτός από τις αεροπορικές
εταιρείες Delta Airlines United
Airlines και American Airlines και
άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων
και η αμερικανική Jet Blue έχουν εκφράσει ενδιαφέρον
για απευθείας σύνδεση με την Ελλάδα Η ίδια εξέφρασε
την αισιοδοξία της τονίζοντας πως το προσεχές χρονικό
διάστημα θα ξεκινήσουν και πάλι απευθείας πτήσεις καθ
όλη τη διάρκεια του χρόνου γεγονός που θα αποτελέσει
φυσική εξέλιξη του αυξημένου ενδιαφέροντος των Αμερικανών
επισκεπτών για ταξίδια στη χώρα μας
συνεδρίου
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Οι έµπιστοι του Τραµπ που... ψηφίζουν Ελλάδα
ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Aκριβώς τέσσερις εβδοµάδες προτού ο Ντόναλντ Τραµπ µετακοµίσει επισήµως στον Λευκό Οίκο, το
ερώτηµα στα καθ’ ηµάς παραµένει: Είναι πιθανό ο 45ος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών να επενδύσει
πολιτικά στην Ελλάδα; Κρίνοντας πάντως από τη σύνθεση του νέου υπουργικού συµβουλίου των ΗΠΑ, ο
70χρονος Τραµπ έχει ήδη επενδύσει πολιτικά σε ανθρώπους µε... επενδύσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Μεταξύ των συνολικά 20 υπουργών και κορυφαίων συµβούλων-διευθυντών του επερχόµενου Αµερικανού
προέδρου, ξεχωρίζουν ως «ελληνικού ενδιαφέροντος» έξι πρόσωπα: τρία τα οποία διατηρούν άµεσους
«δεσµούς» µε την Ελλάδα και άλλα τρία τα οποία έχουν στο παρελθόν πει «βαριές κουβέντες» κατά της
Τουρκίας του Ερντογάν (µε τη στάση των δεύτερων να µη συνεπάγεται απαραιτήτως κάτι θετικό για την
Ελλάδα). Πώς θα συµπεριφερθούν όλοι αυτοί πλέον ως υπουργοί και διευθυντής υπηρεσιών µένει να φανεί.
Οι επιχειρηµατίες ωστόσο παραδοσιακά (και δη οι πολιτικοί-επιχειρηµατίες) δεν το συνηθίζουν να
υπονοµεύουν τις επενδύσεις τους. Κάθε άλλο µάλιστα.
Υπό αυτό το πρίσµα θα έχει µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε πώς πρόκειται να σταθούν απέναντι στην Ελλάδα
τρεις κορυφαίοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραµπ: ο 79χρονος υπουργός Εµπορίου Ουίλµπορ Ρος, ο
64χρονος υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και ο 44χρονος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ράινς
Πρίµπους.
Κι αν ο Πρίµπους τυγχάνει βέρος... Ελληνοαµερικανός µε καταγωγή από τη Μυτιλήνη, οι άλλοι δύο (Ρος και
Τίλερσον) τυγχάνουν... βέροι επιχειρηµατίες µε ανοίγµατα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία προφανώς και
θέλουν να θωρακίσουν.
Ο δισεκατοµµυριούχος Ουίλµπορ Ρος είναι γνωστός στα µέρη µας ως µεγαλοµέτοχος της Eurobank αλλά και
της Τράπεζας Κύπρου. «Εριξε» περί το 1,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2014 (µαζί µε τον Καναδό Πρεµ
Γουάτσα) και έκτοτε... περιµένει να δει την επένδυσή του να αποδίδει καρπούς. Μιλώντας προ ηµερών από
το βήµα του συνεδρίου «Invest in Greece Forum» της «Capital Link» στη Νέα Υόρκη εµφανίστηκε αισιόδοξος
ότι οι ελληνικές επενδύσεις του όντως θα αποδώσουν καρπούς.
Ο Ρος επένδυσε στην Ελλάδα µε µπούσουλα τη συνταγή που είχε ακολουθήσει και στην Ιρλανδία λίγα
χρόνια νωρίτερα (στην Bank of Ireland πιο συγκεκριµένα), επιλέγοντας δηλαδή µια χρονικά δύσκολη στιγµή
(2014) για να ποντάρει στην «εξαργύρωση» της ανάκαµψης, όποτε αυτή έρθει. Υπό αυτήν την έννοια, ο
νέος υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ έχει πλέον κάθε... προσωπικό συµφέρον να δει την Ελλάδα να επιστρέφει
σε τροχιά ανάκαµψης. Ο ίδιος φέρεται µάλιστα να εργάζεται στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο
προς µια τέτοια κατεύθυνση.
Ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και ο επερχόµενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ
Τίλερσον. Ο λόγος για έναν 64χρονο Τεξανό επιχειρηµατία, ο οποίος φηµίζεται για τη στενή σχέση που
διατηρεί µε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιµίρ Πούτιν, για τους επιχειρηµατικούς δεσµούς που έχει
αναπτύξει µε το Ιρακινό Κουρδιστάν, αλλά και για την παρουσία του στην Κύπρο.
Με προοπτική 30ετίας
Αφεντικό της πετρελαϊκής «ExxonMobil» από το 2006, ο κ. Τίλερσον δραστηριοποιείται στην Κύπρο µέσω
του δικτύου των πρατηρίων καυσίµων «Esso». Η «ExxonMobil Κύπρου» µετράει άλλωστε ήδη περισσότερες
από πέντε δεκαετίες παρουσίας στο νησί. Οσο για το µέλλον της εκεί, αυτό το προσεγγίζει µε
µακροπρόθεσµη στρατηγική. Σε κοινοπραξία µε την εταιρεία «Qatar Petroleum», η «ExxonMobil» διεκδικεί µε
προοπτική 30ετίας το πολλά υποσχόµενο τεµάχιο «10» της κυπριακής ΑΟΖ, ένα τεµάχιο-φιλέτο το οποίο
γειτνιάζει µε το γιγαντιαίο κοίτασµα «Zohr» της Αιγύπτου δηµιουργώντας... προσδοκίες.
Μπαίνοντας ακόµη «βαθύτερα» στην κυπριακή ΑΟΖ, ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα µπορούσε
να βάλει «αναχώµατα» στην τουρκική επιθετικότητα, ειδικά εάν αυτή η επιθετικότητα φτάσει στο σηµείο
να απειλήσει τα δικά του συµφέροντα. Υπενθυµίζεται άλλωστε ότι η Αγκυρα διεκδικεί ως «δικά της»
τµήµατα των κυπριακών Οικοπέδων 4, 5, 6 και 7, που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το «10». Σηµειώνεται
επίσης ότι η Αγκυρα είχε αντιδράσει έντονα όταν η Λευκωσία προκήρυξε τον τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων
για τα Οικόπεδα 6, 8 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ, φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο ακόµη και να απειλήσει
όσες ξένες εταιρείες «τολµήσουν» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Για κακή τύχη βέβαια της Τουρκίας, µία
από αυτές τυγχάνει να ανήκει στον... νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Μέσα σε όλα αυτά τα άκρως επιχειρηµατικά έρχεται και Ράινς Πρίµπους από το Πλωµάρι ως νέος
προσωπάρχης του Λευκού Οίκου να συµπληρώσει την ελληνικού ενδιαφέροντος τριάδα στο πλευρό του
Τραµπ.
ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
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Οι «τουρκοφάγοι» του υπουργικού συµβουλίου
Η τουρκική ηγεσία έσπευσε να τον καλωσορίσει σαν... στενό φίλο. Οι σχέσεις του καθεστώτος Ερντογάν
µε τους Δηµοκρατικούς στις ΗΠΑ και κυρίως µε τη Χίλαρι Κλίντον (τη «χρηµατοδοτούµενη από τον
Φετουλάχ Γκιουλέν» σύµφωνα µε την Αγκυρα) ήταν άλλωστε ήδη τόσο «κακές», ώστε ο Ντόναλντ Τραµπ
να µην µπορεί παρά να φαίνεται... καλύτερος.
Πολύ δε περισσότερο από τη στιγµή που αυτός έχει κάνει µπίζνες στην Τουρκία χτίζοντας δύο
ουρανοξύστες («Trump Towers») στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Με αυτό το σκεπτικό, ο ίδιος ο
Ερντογάν και σύσσωµη η τουρκική ηγεσία έσπευσαν µετά τις 8 Νοεµβρίου να «βοµβαρδίσουν» τον Τραµπ
µε συγχαρητήρια µηνύµατα προσκαλώντας τον µάλιστα να επισκεφτεί την Τουρκία ακόµη και πριν από την
ορκωµοσία του (που αναµένεται στις 20 Ιανουαρίου).
Πίσω στο παρόν, ωστόσο, και µε το υπουργικό συµβούλιο του επερχόµενου 45ου προέδρου των ΗΠΑ να
έχει πλέον πάρει σάρκα και οστά, τα αµερικανικά µηνύµατα-απάντηση προς την Τουρκία δεν φαίνονται
τόσο ενθαρρυντικά. Μάλλον το αντίθετο. Από τους συνολικά 20 υπουργούς και κορυφαίους συµβούλους
του Ντόναλντ Τραµπ, τουλάχιστον οι τρεις έχουν κατ' επανάληψη στο πρόσφατο παρελθόν πει δηµοσίως
«τα χειρότερα» για την τουρκική ηγεσία, για την Τουρκία, αλλά και γενικότερα για το Ισλάµ.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του νέου υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Ρικ Πέρι. Κυβερνήτης της πολιτείας
του Τέξας επί σειρά ετών (την περίοδο 2000-2015), ο 66χρονος σήµερα Πέρι είχε πίσω στο 2012 διεκδικήσει
το χρίσµα του ρεπουµπλικανικού κόµµατος για την προεδρία των ΗΠΑ.
Ως προεδρικός υποψήφιος τότε, ο κ. Πέρι είχε από το πλατό του τηλεοπτικού δικτύου «Fox News»
διακηρύξει ότι η Τουρκία κυβερνάται από «ισλαµιστές τροµοκράτες». Είχε προχωρήσει µάλιστα ακόµη
παραπέρα υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριµένη χώρα θα έπρεπε «να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ». Για την
ιστορία, στην ηγεσία της Τουρκίας το 2012 βρισκόταν φυσικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως
πρωθυπουργός... µε τη στήριξη τότε ακόµη του Γκιουλέν.
Σε ανάλογα... αντιτουρκικό πνεύµα, ο νέος διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ
(CIA), Μάικ Ποµπέο, βγήκε πριν από µόλις τέσσερις µήνες και αποκήρυξε ανοιχτά το καθεστώς Ερντογάν
ως «ολοκληρωτική ισλαµιστική δικτατορία... τόσο δηµοκρατική όσο το Ιράν». Το πιο εντυπωσιακό δε, ότι ο
52χρονος Ποµπέο δηµοσίευσε τα παραπάνω σχόλια στο Twitter... στον απόηχο του αποτυχηµένου τουρκικού
πραξικοπήµατος, χλευάζοντας τις εκδηλώσεις στήριξης της ιρανικής ηγεσίας προς τον Ερντογάν.
Αλλαγή στάσης
Αλλά και ο απόστρατος αντιστράτηγος Μάικλ Φλιν, ο νέος σύµβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραµπ,
µπορεί πλέον να εµφανίζεται ως λοµπίστας της Τουρκίας στο αµερικανικό Κογκρέσο και να αναγνωρίζει
«προτεραιότητα» στην Αγκυρα µέσα από άρθρα του στον αµερικανικό Τύπο. Ο ίδιος ωστόσο άνθρωπος
έχει πει κι αυτός πει βαριές κουβέντες στο όχι και τόσο µακρινό παρελθόν. Εχει, πιο συγκεκριµένα,
χαρακτηρίσει το Ισλάµ «καρκίνο στο σώµα 1,7 δισ. ανθρώπων που πρέπει να αφαιρεθεί».
Εχει φτάσει στο σηµείο να παροµοιάσει τον ισλαµισµό µε τον ναζισµό, αλλά και να υποστηρίξει ότι «είναι
λογικό να φοβάται κανείς τους µουσουλµάνους». Οταν µάλιστα έγινε η απόπειρα πραξικοπήµατος τον
περασµένο Ιούλιο στην Τουρκία, ο Φλιν είχε σπεύσει αρχικά να καλωσορίσει την εξέλιξη «ως άξια
χειροκροτηµάτων», µε το σκεπτικό ότι η χώρα του Ερντογάν είχε αρχίσει «να ρέπει προς τον ισλαµισµό».
Εκτοτε, ωστόσο, έµελλε να αλλάξουν πολλά, όχι µόνο εντός της Τουρκίας, αλλά κυρίως εντός των ΗΠΑ.
‘ΝΙΩΘΩ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ’
«Εχω περάσει τόσο πολλά µε την Ελλάδα που νιώθω σαν να ήµουν πάντοτε Ελληνας» δήλωσε ο Ουίλµπορ
Ρος, υπογραµµίζοντας µάλιστα ότι η χώρα µας «φαίνεται να αφήνει πίσω της τον τροµερό εφιάλτη (σ.σ.:
της κρίσης) που έζησε».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ
gskafidas@pegasus.gr
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σταθερό επενδυ
τικό περιβάλλον
στην Ελλάδα και
να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία
επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε κ Γρηγόρης Στεργιούλης μιλώντας
στο 18ο Invest in Greece
Forum που διοργανώθηκε τη Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη
από την Capital Link σε συνεργασία
με το New York Stock Exchange και
την υποστήριξη διεθνών τραπεζών
και οργανισμών
Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή
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εξοικονόμηση
ενέργειας και βελ
τίωση της ενεργει
ακής απόδοσης
Να περιοριστεί η
χρήση στερεών

καυσίμων και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός
μετασχηματισμός με προτεραιότητα
στις ΑΠΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ
επεσήμανε την βούληση του Ομίλου
να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό
φάσμα παρέχοντας νέα προϊόντα
και καινοτόμες υπηρεσίες στον
καταναλωτή αλλά καινά εκμεταλλευθεί
κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του

συζήτηση με θέμα Ο ενεργειακός
τομέας Τάσεις Ανάπτυξη Προοπτικές ως ηγετικός Ενεργειακός Όμιλος στη
ΝΑ Ευρώπη
ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές
Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση
προοπτικές προκειμένου να καταστεί του ο κ Στεργιούλης εξέφρασε την
η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός αισιοδοξία του για την μελλοντική
κόμβος στρατηγικής σημασίας πορεία του Ομίλου και ανακοίνωσε
ότι η σημαντική κερδοφορία των
με κεντρικό ρόλο στην
ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των
Μεσόγειο
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ Στεργιούλης €700 εκατ παρά τα χαμηλά διεθνή
υπογράμμισε ότι θα πρέπει περιθώρια και τις δυσμενείς συνθήκες
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια
στην εγχώρια αγορά ενώ μέσα
και διαφοροποίηση του ενεργειακού στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα
υλοποιήσει και νέο επενδυτικό
εφοδιασμού
συνολικού ύψους € 1 δισ
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθ
πρόγραμμα

2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΕΙ ΠΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΝΩ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 6
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καθυστέρηση

στη β αξιολόγηση
και ίσως και για τα βραχυπρόθεσμα
Τουλάχιστον
μέτρα για το χρέος θα είναι το

αντίτιμο της μονομερούς ενέργειας
της Ελλάδας να μοιράσει κοινωνικό
μέρισμα με βάση την πρόβλεψη για
μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα
το 2016
Αύριο Τρίτη δύο μέρες πριν
τα 61 7 εκατ ευρώ στους
λογαριασμούς των 1 6 εκατομμυρίων
δικαιούχων του βοηθήματος
τα μέλη της ομάδας εργασίας της
Ευρωζώνης Euro working group
θα κληθούν να κάνουν μια αποτίμηση
των έως τώρα συνομιλιών στο
πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης
σε ένα ναρκοθετημένο τοπίο για την
Ελλάδα Τούτος ο τρίτος κύκλος επαφών
με τους θεσμούς διεκδικεί με
μεγάλες αξιώσεις τον τίτλο του πιο
αποτυχημένου κύκλου συναντήσεων
των θεσμών με τους Ελληνες υπουργούς
από την αρχή των μνημονίων
πιστωθούν

Ανοιχτά θέματα
Βεβαίως κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν
από τη Βουλή κάποια νομοσχέδια
που ήταν σε εκκρεμότητα από

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

D tdasopoulos@e-typos.com

τεχνική

το καλοκαίρι η αδειοδότηση των
επιχειρήσεων το one stop shop
αλλά όλα τα μεγάλα θέματα έμειναν
ανοιχτά Χαρακτηριστικό ήταν ότι
το μεγαλύτερο θέμα της δεύτερης
αξιολόγησης οι αλλαγές στην αγορά
εργασίας δεν συζητήθηκε καθόλου
μέσα στην εβδομάδα
Τούτο διότι οι ομάδες της EE του
ΔΝΤ της ΕΚΤ και του ΕΜΣ βρίσκονταν
στην Αθήνα με παρότρυνση
και πίεση της Κομισιόν και μεγάλη
απροθυμία του ΔΝΤ και οι αρμόδιοι
υπουργοί ήταν αλλού
Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης
Παπαδημητρίου και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης επέστρεψαν από
τις ΗΠΑ όπου συμμετείχαν στο
του Capital Link την Πέμπτη
το βράδυ
Εκαναν κάποιες συναντήσεις για
τον εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης
συνέδριο

των οφειλών

ΟΟΙΑ αλλά και πάλι όλα τα θέματα
παραπέμφθηκαν σε περαιτέρω
επεξεργασία Η υπουργός με
το μεγαλύτερο θέμα της διαπραγμάτευσης
κ Εφη Αχτσιόγλου ήταν

υπερχρεωμένων

επιχειρήσεων για τα κλειστά
επαγγέλματα και το άνοιγμα των

αγορών προϊόντων με βάση τις
υποδείξεις των εργαλειοθηκών του

την Τετάρτη στις Βρυξέλλες και την
Πέμπτη στο Βερολίνο μαζί με τον
υπουργό Οικονομικών κ Ευκλείδη
Τσακαλώτο συμμετέχοντας στο
της γερμανικής Αριστεράς
συνέδριο

Εκκρεμότητα
Το εργασιακό για το οποίο η ελληνική

πλευρά περιμένει πολιτική λύση
ώστε να μη χρειαστεί να υποχωρήσει

για τις ομαδικές απολύσεις έμεινε
στον πάγο μέχρι και τον επόμενο
γύρο των διαπραγματεύσεων κάπου
στα μέσα του Ιανουαρίου
Οι θεσμοί περιορίστηκαν σε μια
συνάντηση με τον υφυπουργό
κ Τάσο Πετρόπουλο για την
εφαρμογή του νόμου Κατρουγκαλου
το
για
ασφαλιστικό που ψηφίστηκε
τον περασμένο Μάιο και έχει ακόμη
πολλά και σημαντικά κενά στην
εφαρμογή του μεταξύ των οποίων
και η απόφαση για την καταβολή
της ασφαλιστικής εισφοράς των
ελευθέρων επαγγελματιών από
Εργασίας

To πιθανότερο

είναι οι Ευρωπαίοι
τεχνοκράτεβ να
προτείνουν το xpéos
να επανεξεταστεί
με την έκδοση των
επίσημων στοιχείων
για το κλείσιμο
του προϋπολογισμού
από την Eurostat
apxés Απριλίου

—

Ν

1/1/2017 Το μεγάλο όμως θέμα
των Ευρωπαίων τεχνοκρατών είναι
το πακέτο παροχών που δόθηκε με
την πρόβλεψη ότι το πρωτογενές
πλεόνασμα του 201 6 θα είναι
από τον στόχο του ελληνικού
προγράμματος
Τα μελη του EWC είναι οι ίδιοι που
συμμετείχαν στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού
διπλάσιο

Μηχανισμού Σταθερότητας
οι οποίοι την περασμένη Πέμπτη
πήγαν σε χρόνο ρεκόρ μετά την
παρέμβαση της Γερμανίας να
μέχρι και τον Ιανουάριο τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
με βάση μια προκαταρκτική γνώμη
που έδωσαν οι θεσμοί για το συγκεκριμένο
θέμα
παγώσουν

Τετελεσμένα
Παρά τις διαφωνίες που εκφράστηκαν
για την ταχύτητα και την έλλειψη
ενημέρωσης της συγκεκριμένης
απόφασης από κάποιους υπουργούς
της Ευρωζώνης κυρίως τον Γάλλο
υπουργό Μισέλ Σαπέν αλλά και

τον επίτροπο αρμόδιο για οικονομικές
υποθέσεις κ Πιερ Μοσκοβισί η
ελληνική πλευρά διά του αρμοδίου
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
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Χριστουγεννιάτικες
γιορτές στο Ronald
McDonald
και στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή

Χριστουγεννιάτικες
συναυλίες
της Χορωδίας
του Παγκυπρίου με
ύμνους &κάλλαντα

Wine Ωmega
Liquor: Το
ποτοπωλείο
με τις 600 μάρκες
ελληνικών ποτών

Σελίδες 14 & 16

Σελίδα 26

Σελίδες 10 - 11

18o CAPITAL LINK

Βλέπουν ευκαιρίες
στην Ελλάδα,
αλλά παραμένουν
διστακτικοί
οι επενδυτές

Συνέχεια στις σελίδες 12 -13

Δεν παραδίδουμε
στους «yes men»
της λιτότητας,
τόνισε ο
Αλέξης Τσίπρας
Σελίδα 29

Περισσότερα ελληνικά προϊόντα
στην Αμερική λόγω της κρίσης
ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Νέα Υόρκη.- Την διαπίστωση ότι υπάρχει
βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδας έκαναν οι περισσότεροι από τους οικονομικούς
παράγοντες που μίλησαν στο 18ο Ετήσιο Φόρουμ της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν, οι επενδυτές
παραμένουν διστακτικού.
Στο συνέδριο συμμετείχαν σημαντικές
προσωπικότητες του επιχειρηματικού και
επενδυτικού κόσμου, οι οποίοι ενημερώθηκαν
από εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και Έλληνες επιχειρηματίες. Βάση των
στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι οργανωτές, συμμετείχαν
• 85 υψηλού επιπέδου ομιλητές που απευ-

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Επάρκεια και καλές τιμές
στις ομογενειακές υπεραγορές
τροφίμων – Οι
Ελληνοαμερικανοί επιμένουν
ελληνικά για τα Χριστούγεννα
Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Ένας ηλικιωμένος άστεγος, μέσα στο κρύο, ζητά την ελεημοσύνη των περαστικών, μπροστά
από τις φαντασμαγορικές βιτρίνες του πολυκαταστήματος Lord’s and Taylor, στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, οι οποίες φέτος έχουν ως θέμα το «Μαγεμένο Δάσος». Λάμψη και εξαθλίωση συγκατοικούν και τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων στην αμερικανική κοινωνία.

Νέα Υόρκη.- Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν το προηγούμενο τριήμερο έβαλαν φρένο στα σχέδια των καταναλωτών να εκμεταλλευτούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για
το εορταστικό τραπέζι.
Παγωμένη ήταν η αγορά στο εμπορικό κέντρο
Συνέχεια στις σελίδες 6 - 7

Ομογένεια
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Συνάντηση για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Συνέχεια από την πρώτη
θυνθήκαν σε
• 1300 άτομα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 150 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με ξένα
funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Φέτος, το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις
στο χώρο της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία και τις
επενδύσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν 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 ήταν και το πως οι ξένοι
επενδυτές βλέπουν σήμερα την Ελλάδα ως
επενδυτικό προορισμό, πάνελ στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές με σημαντική
ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι παρεμβάσεις από επιφανείς ομογενείς επιχειρηματίες και
επενδυτές που συμμετείχαν και μίλησαν στο
συνέδριο.
Ο Γιώργος Λογοθέτης του Libra Group επισήμανε την ανάγκη αντί του μηνύματος της Ελλάδας ως χώρα που πλήττεται από οικονομική
κρίση, το μήνυμα που θα πρέπει να εκπέμπεται
είναι των ευκαιριών που υπάρχουν. Στην ομιλία
του ανέφερε ότι με την Ελλάδα να ολοκληρώνει
επιτυχώς την πρώτη της αξιολόγηση, έχουμε
την ελπίδα ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών
θα συνεχίσει να αυξάνεται.
«Ενώ το προηγούμενο έτος ήταν αρκετά δύσκολο, εμείς στην Libra Group παραμένουμε
πλήρως προσηλωμένοι στην Ελλάδα, τόσο μέσα από τις επενδύσεις των επιχειρήσεων μας
όσο και μέσω των κοινωνικών μας προγραμμάτων, και είμαστε βέβαιοι ότι η δεύτερη αναθεώρηση/ανασκόπηση θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα».
Ο Τζον Κάλαμος senior της JP Calamos, είπε πως αυτό που θα ήθελε να δει είναι να αυξάνεται περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας, σε σύγκριση με τον δημόσιο/

«Απ’ όσα ακούω, τα πράγματα πηγαίνουν
καλύτερα. Γιατί πριν δύο χρόνια ήμουν αποθαρρυμένος».
Ανέφερε παράλληλα ότι η εταιρεία του σκέφτεται ορισμένες επενδύσεις.
Πιο συγκεκριμένος ήταν ο πρόεδρος της
ίδιας εταιρείας, Ταζον Κουδούνης, που αναφέρθηκε σε πιθανές επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων.
Ο Τζον Κατσιματίδης είπε πως καθώς οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί έχουν τον μεγάλο λόγο στο πως θα προχωρήσει η Ελλάδα, θα
πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.
«Δεν είναι έξυπνο κανείς να βάζει χρήματα
στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει αν θα υπάρξει
ακόμη μία χρεοκοπία», είπε χαρακτηριστικά.
Είπε πως υπάρχουν ευκαιρίες στην ελληνική
αγορά ακινήτων, όμως κι εδώ θα πρέπει να
υπάρξει σταθερή φορολογία και να αποφεύγονται οι ξαφνικές αυξήσεις για να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις των δανειστών.
«Είναι αδιανόητο να επενδύσει κανείς έστω
κι ένα δολάριο στην Ελλάδα μ’ αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία», είπε ο Μάικλ Ψαρός, του
οποίου η εταιρεία του – όπως είπε – κατέχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε περίπου 100 χώρες.
«Το Α και το Ω είναι το επιχειρηματικό κλίμα», είπε ο κ. Ψαρός, φέρνοντας ως παραδείγματα τέτοιου κλίματος χώρες όπως η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Κίνα που είναι «φιλο-επιχειρηματικές και φιλοκαπιταλιστικές και σε ενθαρρύνουν να πας και να βγάλεις κέρδη».
Σε σχέση με το χρέος, ξεκαθάρισε πως είτε η

τρόικα θα πρέπει να το χαρίσει, ή η Ελλάδα να
κηρύξει χρεοκοπία.
ΟΜΙΛΙΕΣ
Ο Πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, υπογράμμισε τη σημασία αυτού του Συνεδρίου που προβάλλει την Ελλάδα στην παγκόσμια επενδυτική, οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα. Τόνισε ότι αυτό είναι ένα διεθνές φόρουμ για την Ελλάδα, που παρέχει την
οπτική γωνία όλων των σημαντικών Ελληνικών
και διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά. Ανέφερε ότι μετά από
χρόνια ύφεσης και επώδυνων αλλά αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα φαίνεται να είναι
έτοιμη να μπει και πάλι σε φάση ανάπτυξης από
το 2017. Η προσέλκυση περισσότερων ξένων
επενδύσεων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας
που μπορεί να στηρίξει και να επιταχύνει μια τέτοια ανάκαμψη. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αναδιάρθρωση της οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις που η διεθνής επενδυτική κοινότητα περιμένει και θεωρεί αναγκαίες έτσι ώστε να συνεχίσει και να μεγαλώσει την δραστηριοποίηση
της στην Ελλάδα. Τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που η Ελλάδα προσφέρει στους
επενδυτές αναμένεται να είναι ακόμη πιο ελκυστικά όταν η χώρα ξαναμπεί σε μια νέα τροχιά
ανάπτυξης και σταθερότητας.
Στο συνέδριο συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά ο αναπληρωτής υπουργός

Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Σε μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε στο
ακροατήριο ότι πέρυσι τους παρότρυνε να πιστέψουν στην προσπάθεια για ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και να επενδύσουν στην
Ελλάδα.
«Είμαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλμησαν δεν το μετανιώνουν σήμερα.
Γιατί μέσα το 2016, η οικονομία μας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναμική, υπεραπέδωσε ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους και εφάρμοσε μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσημοι θεσμοί προσδοκούν
πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με υψηλούς
ρυθμούς 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018».
Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις και ότι υπάρχουν
πολλές ευκαιρίες, με βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επισήμανε
ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα
ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης ο οποίος δήλωσε ότι η
ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Ήδη τα μακροοικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν τις αισιόδοξες προβλέψεις για την
πορεία του ΑΕΠ, ενώ η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την ελάφρυνση
του δημοσίου χρέους και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος και
περιορισμό του πολιτικού και οικονομικού ρίσκου στην Ελλάδα.
Στη συγκυρία αυτή η ελληνική οικονομία
προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες,
αξιοποιώντας σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο και η
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γεωπολιτική θέση της χώρας. Κεντρικό ρόλο
έχουν να παίξουν οι επενδύσεις στην ενέργεια,
τις υποδομές και το περιβάλλον.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαμηλές (αν όχι αρνητικές αποδόσεις),
η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προσφέρει στους επενδυτές τον συνδυασμό που αναζητούν: ικανοποιητικές αποδόσεις, με χαμηλό ρίσκο. Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά
επισήμανε ότι ο τουρισμός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το Υπουργείο Τουρισμού εθνική τουριστική πολιτική που εμπλουτίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν και που δημιουργεί το ευνοϊκό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Οι επιδόσεις ρεκόρ που κατέγραψε συνεχόμενα ο ελληνικός τουρισμός την τελευταία

διετία, τόνισε η Υπουργός, ήταν αποτέλεσμα
στρατηγικών επιλογών και στοχευμένων ενεργειών στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου, της προώθησης νέων ελληνικών προορισμών και θεματικών τουριστικών προϊόντων, του ανοίγματος νέων και δυναμικών ξένων αγορών για την ενίσχυση των τουριστικών εσόδων, την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η Ελλάδα είναι παγκόσμιος ελκυστικός προορισμός που προσφέρεται για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, και
αποτελεί πρόσφορο πεδίο για νέες τουριστικές
επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης, επισήμανε η Υπουργός.
ΣΤΗ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Capital Link

Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης διοργάνωσε την «Ημέρα Ελλάδος. Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη
δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής,
των εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο New York Stock Exchange
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.
Oυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης χτύπησε το καμπανάκι της
έναρξης των εργασιών. Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του
εξωτερικού.

Βράβευση του υποψήφιου υπουργού Εμπορίου Ουίλμπορ Ρoς

Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Ο αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου και
υποψήφιος υπουργός Εμπορίου στην
κυβέρνηση Τραμπ, Ουίλμπορ Ρος, τιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη
διάρκεια του επίσημου δείπνου του
18ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital
Link με τη διάκριση «2016 Hellenic
Capital Link Leadership Award».
Στο δείπνο, όπως και στο συνέδριο,
παρευρέθηκαν οι υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓιώργοςΣταθάκης και Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, οι οποίοι ενημέρωσαν ένα ακροατήριο από
περίπου 1.000 επενδυτές, επιχειρηματίες, τραπεζίτες και παράγοντες του
χρηματιστηρίου, για τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και τις επενδυτικές ευκαιρίες,

Στον κ. Ρος απονεμήθηκε το βραβείο από τον πρόεδρο της Capital
Link, γιατί εν μέσω οικονομικής κρίσης και αρνητικών δημοσιευμάτων,
επένδυσε στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προβολή της.
Για τον μεγαλοεπιχειρηματία μίλησαν ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος Γιάννης Κατσιματίδης και
ο πρόεδρος της μεγάλης τράπεζας
New York Commercial Bancorp, Τζόζεφ Φικαλόρα.
Ο κ. Ρος – που είχε την ευθύνη
στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για
την εξασφάλιση μεγάλων χρηματοδοτών – ξεκίνησε την ομιλία του
αστειευόμενος για την μικρή υποστήριξη που έλαβε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος από τους Ελληνοαμερικανούς.
«Θα εκτιμούσα να βοηθούσαν λίγοι περισσότεροι στην προεκλογική
εκστρατεία, αλλά ελπίζω τώρα να μιλήσετε με όσους δημοκρατικούς γερουσιαστές γνωρίζετε και να τους ζη-

χες με την ΕΕ, την ΕΚΤ και τους άλλους θεσμούς, όπως συνέβη».
Ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος
για τις προοπτικές εξόδου της χώρας
από την κρίση.
«Μου φαίνεται ωστόσο ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του
τρομακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η
χώρα σας και προσμένω τη στιγμή
που εκτός από τους καλούς φίλους
που έχω κάνει στην Ελλάδα και την
ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση που έχω
αναπτύξει για τον πολιτισμό και το
πραγματικό πνεύμα των Ελλήνων, να
βγάλει και κάποια χρήματα η εταιρεία
μου WL Ross από τις επενδύσεις της
στην Ελλάδα».
τήσετε να είναι ήπιοι μαζί μου στην
ακροαματική διαδικασία για την επιβεβαίωση του ρόλου μου (ως υπουργού Εμπορίου)».
Ο Ουίλμπορ Ρος με γλαφυρό ύφος
μίλησε για τις εμπειρίες του στην Ελλάδα. «Εχω περάσει τόσα με την Ελλάδα που αισθάνομαι ότι πάντα

ήμουν Έλληνας. Στην αρχή των ετών
των λίγων ετών που δραστηριοποιούμαι εκεί δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αρχίζοντας να επενδύω όσο
ήταν ο Σαμαράς στην εξουσία, θα
οδηγούσε στην έξοδό του. Δεν το
έκανα επίτηδες, ούτε και φαντάστηκα
ότι θα υπήρχαν όλες αυτές οι διαμά-

Αποχωρώντας από το δείπνο, ο
Ουίμπορ Ρος – του οποίου η περιουσία ανέρχεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια - αστειεύτηκε για
τις πολλές αιτήσεις που έχει να συμπληρώσει για μια δουλειά (του
υπουργού Εμπορίου) η οποία δεν
πληρώνει καλά.
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Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου 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". Συγκεκριµένα την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext 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. Η φετινή "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης" πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα
Χρηµατιστήρια της Αµερικής, καθώς και εταιρίες που συµµετείχαν στον 18o Annual Capital Link Invest in
Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την...
Toxrima.gr ·
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Οι έµπιστοι του Τραµπ που… ψηφίζουν Ελλάδα
Aκριβώς τέσσερις εβδοµάδες προτού ο Ντόναλντ Τραµπ µετακοµίσει επισήµως στον Λευκό Οίκο, το
ερώτηµα στα καθ’ ηµάς παραµένει: Είναι πιθανό ο 45ος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών να επενδύσει
πολιτικά στην Ελλάδα; Κρίνοντας πάντως από τη σύνθεση του νέου υπουργικού συµβουλίου των ΗΠΑ, ο
70χρονος Τραµπ έχει ήδη επενδύσει πολιτικά σε ανθρώπους µε… επενδύσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Μεταξύ των συνολικά 20 υπουργών και κορυφαίων συµβούλων-διευθυντών του επερχόµενου Αµερικανού
προέδρου, ξεχωρίζουν ως «ελληνικού ενδιαφέροντος» έξι πρόσωπα: τρία τα οποία διατηρούν άµεσους
«δεσµούς» µε την Ελλάδα και άλλα τρία τα οποία έχουν στο παρελθόν πει «βαριές κουβέντες» κατά της
Τουρκίας του Ερντογάν (µε τη στάση των δεύτερων να µη συνεπάγεται απαραιτήτως κάτι θετικό για την
Ελλάδα). Πώς θα συµπεριφερθούν όλοι αυτοί πλέον ως υπουργοί και διευθυντής υπηρεσιών µένει να φανεί.
Οι επιχειρηµατίες ωστόσο παραδοσιακά (και δη οι πολιτικοί-επιχειρηµατίες) δεν το συνηθίζουν να
υπονοµεύουν τις επενδύσεις τους. Κάθε άλλο µάλιστα.
Υπό αυτό το πρίσµα θα έχει µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε πώς πρόκειται να σταθούν απέναντι στην Ελλάδα
τρεις κορυφαίοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραµπ: ο 79χρονος υπουργός Εµπορίου Ουίλµπορ Ρος, ο
64χρονος υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και ο 44χρονος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ράινς
Πρίµπους.
Κι αν ο Πρίµπους τυγχάνει βέρος… Ελληνοαµερικανός µε καταγωγή από τη Μυτιλήνη, οι άλλοι δύο (Ρος και
Τίλερσον) τυγχάνουν… βέροι επιχειρηµατίες µε ανοίγµατα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία προφανώς και
θέλουν να θωρακίσουν.
Ο δισεκατοµµυριούχος Ουίλµπορ Ρος είναι γνωστός στα µέρη µας ως µεγαλοµέτοχος της Eurobank αλλά και
της Τράπεζας Κύπρου. «Εριξε» περί το 1,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2014 (µαζί µε τον Καναδό Πρεµ
Γουάτσα) και έκτοτε… περιµένει να δει την επένδυσή του να αποδίδει καρπούς. Μιλώντας προ ηµερών από
το βήµα του συνεδρίου «Invest in Greece Forum» της «Capital Link» στη Νέα Υόρκη εµφανίστηκε αισιόδοξος
ότι οι ελληνικές επενδύσεις του όντως θα αποδώσουν καρπούς.
Ο Ρος επένδυσε στην Ελλάδα µε µπούσουλα τη συνταγή που είχε ακολουθήσει και στην Ιρλανδία λίγα
χρόνια νωρίτερα (στην Bank of Ireland πιο συγκεκριµένα), επιλέγοντας δηλαδή µια χρονικά δύσκολη στιγµή
(2014) για να ποντάρει στην «εξαργύρωση» της ανάκαµψης, όποτε αυτή έρθει. Υπό αυτήν την έννοια, ο
νέος υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ έχει πλέον κάθε… προσωπικό συµφέρον να δει την Ελλάδα να
επιστρέφει σε τροχιά ανάκαµψης. Ο ίδιος φέρεται µάλιστα να εργάζεται στο προσκήνιο αλλά και στο
παρασκήνιο προς µια τέτοια κατεύθυνση.
Ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και ο επερχόµενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ
Τίλερσον. Ο λόγος για έναν 64χρονο Τεξανό επιχειρηµατία, ο οποίος φηµίζεται για τη στενή σχέση που
διατηρεί µε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιµίρ Πούτιν, για τους επιχειρηµατικούς δεσµούς που έχει
αναπτύξει µε το Ιρακινό Κουρδιστάν, αλλά και για την παρουσία του στην Κύπρο.
Με προοπτική 30ετίας
Αφεντικό της πετρελαϊκής «ExxonMobil» από το 2006, ο κ. Τίλερσον δραστηριοποιείται στην Κύπρο µέσω
του δικτύου των πρατηρίων καυσίµων «Esso». Η «ExxonMobil Κύπρου» µετράει άλλωστε ήδη περισσότερες
από πέντε δεκαετίες παρουσίας στο νησί. Οσο για το µέλλον της εκεί, αυτό το προσεγγίζει µε
µακροπρόθεσµη στρατηγική. Σε κοινοπραξία µε την εταιρεία «Qatar Petroleum», η «ExxonMobil» διεκδικεί µε
προοπτική 30ετίας το πολλά υποσχόµενο τεµάχιο «10» της κυπριακής ΑΟΖ, ένα τεµάχιο-φιλέτο το οποίο
γειτνιάζει µε το γιγαντιαίο κοίτασµα «Zohr» της Αιγύπτου δηµιουργώντας… προσδοκίες.
Μπαίνοντας ακόµη «βαθύτερα» στην κυπριακή ΑΟΖ, ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα µπορούσε
να βάλει «αναχώµατα» στην τουρκική επιθετικότητα, ειδικά εάν αυτή η επιθετικότητα φτάσει στο σηµείο
να απειλήσει τα δικά του συµφέροντα. Υπενθυµίζεται άλλωστε ότι η Αγκυρα διεκδικεί ως «δικά της»
τµήµατα των κυπριακών Οικοπέδων 4, 5, 6 και 7, που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το «10». Σηµειώνεται
επίσης ότι η Αγκυρα είχε αντιδράσει έντονα όταν η Λευκωσία προκήρυξε τον τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων
για τα Οικόπεδα 6, 8 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ, φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο ακόµη και να απειλήσει
όσες ξένες εταιρείες «τολµήσουν» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Για κακή τύχη βέβαια της Τουρκίας, µία
από αυτές τυγχάνει να ανήκει στον… νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Μέσα σε όλα αυτά τα άκρως επιχειρηµατικά έρχεται και Ράινς Πρίµπους από το Πλωµάρι ως νέος
προσωπάρχης του Λευκού Οίκου να συµπληρώσει την ελληνικού ενδιαφέροντος τριάδα στο πλευρό του
Τραµπ.
ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
Οι «τουρκοφάγοι» του υπουργικού συµβουλίου
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Η τουρκική ηγεσία έσπευσε να τον καλωσορίσει σαν… στενό φίλο. Οι σχέσεις του καθεστώτος Ερντογάν
µε τους Δηµοκρατικούς στις ΗΠΑ και κυρίως µε τη Χίλαρι Κλίντον (τη «χρηµατοδοτούµενη από τον
Φετουλάχ Γκιουλέν» σύµφωνα µε την Αγκυρα) ήταν άλλωστε ήδη τόσο «κακές», ώστε ο Ντόναλντ Τραµπ
να µην µπορεί παρά να φαίνεται… καλύτερος.
Πολύ δε περισσότερο από τη στιγµή που αυτός έχει κάνει µπίζνες στην Τουρκία χτίζοντας δύο
ουρανοξύστες («Trump Towers») στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Με αυτό το σκεπτικό, ο ίδιος ο
Ερντογάν και σύσσωµη η τουρκική ηγεσία έσπευσαν µετά τις 8 Νοεµβρίου να «βοµβαρδίσουν» τον Τραµπ
µε συγχαρητήρια µηνύµατα προσκαλώντας τον µάλιστα να επισκεφτεί την Τουρκία ακόµη και πριν από την
ορκωµοσία του (που αναµένεται στις 20 Ιανουαρίου).
Πίσω στο παρόν, ωστόσο, και µε το υπουργικό συµβούλιο του επερχόµενου 45ου προέδρου των ΗΠΑ να
έχει πλέον πάρει σάρκα και οστά, τα αµερικανικά µηνύµατα-απάντηση προς την Τουρκία δεν φαίνονται
τόσο ενθαρρυντικά. Μάλλον το αντίθετο. Από τους συνολικά 20 υπουργούς και κορυφαίους συµβούλους
του Ντόναλντ Τραµπ, τουλάχιστον οι τρεις έχουν κατ’ επανάληψη στο πρόσφατο παρελθόν πει δηµοσίως
«τα χειρότερα» για την τουρκική ηγεσία, για την Τουρκία, αλλά και γενικότερα για το Ισλάµ.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του νέου υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Ρικ Πέρι. Κυβερνήτης της πολιτείας
του Τέξας επί σειρά ετών (την περίοδο 2000-2015), ο 66χρονος σήµερα Πέρι είχε πίσω στο 2012 διεκδικήσει
το χρίσµα του ρεπουµπλικανικού κόµµατος για την προεδρία των ΗΠΑ.
Ως προεδρικός υποψήφιος τότε, ο κ. Πέρι είχε από το πλατό του τηλεοπτικού δικτύου «Fox News»
διακηρύξει ότι η Τουρκία κυβερνάται από «ισλαµιστές τροµοκράτες». Είχε προχωρήσει µάλιστα ακόµη
παραπέρα υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριµένη χώρα θα έπρεπε «να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ». Για την
ιστορία, στην ηγεσία της Τουρκίας το 2012 βρισκόταν φυσικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως
πρωθυπουργός… µε τη στήριξη τότε ακόµη του Γκιουλέν.
Σε ανάλογα… αντιτουρκικό πνεύµα, ο νέος διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ
(CIA), Μάικ Ποµπέο, βγήκε πριν από µόλις τέσσερις µήνες και αποκήρυξε ανοιχτά το καθεστώς Ερντογάν
ως «ολοκληρωτική ισλαµιστική δικτατορία… τόσο δηµοκρατική όσο το Ιράν». Το πιο εντυπωσιακό δε, ότι ο
52χρονος Ποµπέο δηµοσίευσε τα παραπάνω σχόλια στο Twitter… στον απόηχο του αποτυχηµένου τουρκικού
πραξικοπήµατος, χλευάζοντας τις εκδηλώσεις στήριξης της ιρανικής ηγεσίας προς τον Ερντογάν.
Αλλαγή στάσης
Αλλά και ο απόστρατος αντιστράτηγος Μάικλ Φλιν, ο νέος σύµβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραµπ,
µπορεί πλέον να εµφανίζεται ως λοµπίστας της Τουρκίας στο αµερικανικό Κογκρέσο και να αναγνωρίζει
«προτεραιότητα» στην Αγκυρα µέσα από άρθρα του στον αµερικανικό Τύπο. Ο ίδιος ωστόσο άνθρωπος
έχει πει κι αυτός πει βαριές κουβέντες στο όχι και τόσο µακρινό παρελθόν. Εχει, πιο συγκεκριµένα,
χαρακτηρίσει το Ισλάµ «καρκίνο στο σώµα 1,7 δισ. ανθρώπων που πρέπει να αφαιρεθεί».
Εχει φτάσει στο σηµείο να παροµοιάσει τον ισλαµισµό µε τον ναζισµό, αλλά και να υποστηρίξει ότι «είναι
λογικό να φοβάται κανείς τους µουσουλµάνους». Οταν µάλιστα έγινε η απόπειρα πραξικοπήµατος τον
περασµένο Ιούλιο στην Τουρκία, ο Φλιν είχε σπεύσει αρχικά να καλωσορίσει την εξέλιξη «ως άξια
χειροκροτηµάτων», µε το σκεπτικό ότι η χώρα του Ερντογάν είχε αρχίσει «να ρέπει προς τον ισλαµισµό».
Εκτοτε, ωστόσο, έµελλε να αλλάξουν πολλά, όχι µόνο εντός της Τουρκίας, αλλά κυρίως εντός των ΗΠΑ.
‘ΝΙΩΘΩ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ’
«Εχω περάσει τόσο πολλά µε την Ελλάδα που νιώθω σαν να ήµουν πάντοτε Ελληνας» δήλωσε ο Ουίλµπορ
Ρος, υπογραµµίζοντας µάλιστα ότι η χώρα µας «φαίνεται να αφήνει πίσω της τον τροµερό εφιάλτη (σ.σ.:
της κρίσης) που έζησε».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ-ΕΘΝΟΣ
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ] «Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας η
Ελλάδα»
Η εκπόνηση αξιόπιστου, µακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήµανε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, µιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που
διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου, στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία µε το New
York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Κατά τη συµµετοχή του σε ανοικτή συζήτηση µε θέµα «Ο ενεργειακός τοµέας: Τάσεις, Ανάπτυξη &
Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειµένου να καταστεί η χώρα µας Περιφερειακός ενεργειακός κόµβος στρατηγικής σηµασίας, µε
κεντρικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι θα πρέπει:
Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού.
Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της
τεχνογνωσίας.
Να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίµων, και
Να προχωρήσει ο ενεργειακός µετασχηµατισµός, µε προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασµού για
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπηµένη σχέση ανάµεσα στο Περιβάλλον
και στην Ενέργεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σηµαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
παγκοσµίως µε τη «Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα» για τον περιορισµό της αύξησης της
θερµοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντας 2030» µε σκοπό την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα µέτρα που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή
Ένωση µέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σηµειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε την βούληση του Οµίλου να διαδραµατίσει τα επόµενα
χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσµα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόµες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ηγετικός Ενεργειακός Όµιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό και ανάπτυξη του Οµίλου,
τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την
παρουσία του στο 25% των κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, µε συνεχείς παρεµβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι µοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι:
η αυξηµένη εξωστρέφεια, µε τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική
Rosneft, η Ιρακινή SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προµήθεια αργού και προϊόντων
πετρελαίου,
η εξισορρόπηση 50%-50% των προµηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
η µεγιστοποίηση της απόδοσης των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξηµένης ευελιξίας,
η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσµατα σε όλες τις δραστηριότητες,
καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των µελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συνεργασία µε κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα µε τις Total και Edison- ανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2
δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον
Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είµαστε έτοιµοι, αµέσως µετά την επικύρωση των Συµβάσεων, να προχωρήσουµε στις έρευνες για την
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αξιοποίηση του δυναµικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης,
σηµειώνοντας ότι θα εφαρµοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογικές µέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων από τις έρευνες στον
Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιµάται ότι το κοίτασµα θα
έχει απολήψιµα αποθέµατα 100 εκατ. βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων του Οµίλου για αυξηµένη συµµετοχή
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη
τα ΕΛΠΕ έχουν σηµαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την µελλοντική
πορεία του Οµίλου και ανακοίνωσε ότι η σηµαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 µε
πρόβλεψη για κέρδη EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς
συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ενώ µέσα στην επόµενη πενταετία ο Όµιλος θα υλοποιήσει και νέο
επενδυτικό πρόγραµµα, συνολικού ύψους € 1 δισ.
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18ο Capital Link Forum: Βλέπουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά παραµένουν
διστακτικοί οι επενδυτές
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Την διαπίστωση ότι υπάρχει βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδας έκαναν οι περισσότεροι από τους
οικονοµικούς παράγοντες που µίλησαν στο 18ο Ετήσιο Φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε την
Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν, οι επενδυτές παραµένουν διστακτικού.
Στο συνέδριο συµµετείχαν σηµαντικές προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου, οι
οποίοι ενηµερώθηκαν από εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και Έλληνες επιχειρηµατίες. Βάση των
στοιχείων που έδωσαν στη δηµοσιότητα οι οργανωτές, συµµετείχαν
85 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
1300 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
150 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονοµικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
Παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Φέτος, το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις στο χώρο της οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν 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 ήταν και το πως οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήµερα την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετείχαν κορυφαίοι επενδυτές µε σηµαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι παρεµβάσεις από επιφανείς οµογενείς επιχειρηµατίες και επενδυτές που
συµµετείχαν και µίλησαν στο συνέδριο.
Ο Γιώργος Λογοθέτης του Libra Group επισήµανε την ανάγκη αντί του µηνύµατος της Ελλάδας ως χώρα
που πλήττεται από οικονοµική κρίση, το µήνυµα που θα πρέπει να εκπέµπεται είναι των ευκαιριών που
υπάρχουν. Στην οµιλία του ανέφερε ότι µε την Ελλάδα να ολοκληρώνει επιτυχώς την πρώτη της
αξιολόγηση, έχουµε την ελπίδα ότι η εµπιστοσύνη των επενδυτών θα συνεχίσει να αυξάνεται.
«Ενώ το προηγούµενο έτος ήταν αρκετά δύσκολο, εµείς στην Libra Group παραµένουµε πλήρως
προσηλωµένοι στην Ελλάδα, τόσο µέσα από τις επενδύσεις των επιχειρήσεων µας όσο και µέσω των
κοινωνικών µας προγραµµάτων, και είµαστε βέβαιοι ότι η δεύτερη αναθεώρηση/ανασκόπηση θα
ολοκληρωθεί πολύ σύντοµα».
Ο Τζον Κάλαµος senior της JP Calamos, είπε πως αυτό που θα ήθελε να δει είναι να αυξάνεται περισσότερο
ο ιδιωτικός τοµέας, σε σύγκριση µε τον δηµόσιο/
«Απ’ όσα ακούω, τα πράγµατα πηγαίνουν καλύτερα. Γιατί πριν δύο χρόνια ήµουν αποθαρρυµένος».
Ανέφερε παράλληλα ότι η εταιρεία του σκέφτεται ορισµένες επενδύσεις.
Πιο συγκεκριµένος ήταν ο πρόεδρος της ίδιας εταιρείας, Ταζον Κουδούνης, που αναφέρθηκε σε πιθανές
επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων.
Ο Τζον Κατσιµατίδης είπε πως καθώς οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερµανοί έχουν τον µεγάλο λόγο στο πως
θα προχωρήσει η Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγµατα.
«Δεν είναι έξυπνο κανείς να βάζει χρήµατα στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει αν θα υπάρξει ακόµη µία
χρεοκοπία», είπε χαρακτηριστικά.
Είπε πως υπάρχουν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ακινήτων, όµως κι εδώ θα πρέπει να υπάρξει σταθερή
φορολογία και να αποφεύγονται οι ξαφνικές αυξήσεις για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δανειστών.
«Είναι αδιανόητο να επενδύσει κανείς έστω κι ένα δολάριο στην Ελλάδα µ’ αυτή την κυβέρνηση στην
εξουσία», είπε ο Μάικλ Ψαρός, του οποίου η εταιρεία του – όπως είπε – κατέχει βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις σε περίπου 100 χώρες.
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«Το Α και το Ω είναι το επιχειρηµατικό κλίµα», είπε ο κ. Ψαρός, φέρνοντας ως παραδείγµατα τέτοιου
κλίµατος χώρες όπως η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Κίνα που είναι «φιλο-επιχειρηµατικές και
φιλοκαπιταλιστικές και σε ενθαρρύνουν να πας και να βγάλεις κέρδη».
Σε σχέση µε το χρέος, ξεκαθάρισε πως είτε η τρόικα θα πρέπει να το χαρίσει, ή η Ελλάδα να κηρύξει
χρεοκοπία.
ΟΜΙΛΙΕΣ
Ο Πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, υπογράµµισε τη σηµασία αυτού του Συνεδρίου που
προβάλλει την Ελλάδα στην παγκόσµια επενδυτική, οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα. Τόνισε ότι
αυτό είναι ένα διεθνές φόρουµ για την Ελλάδα, που παρέχει την οπτική γωνία όλων των σηµαντικών
Ελληνικών και διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ανέφερε ότι µετά από
χρόνια ύφεσης και επώδυνων αλλά αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, η Ελλάδα φαίνεται να είναι έτοιµη να
µπει και πάλι σε φάση ανάπτυξης από το 2017. Η προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ένας
κρίσιµος παράγοντας που µπορεί να στηρίξει και να επιταχύνει µια τέτοια ανάκαµψη. Για το σκοπό αυτό,
είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η αναδιάρθρωση της οικονοµίας, οι µεταρρυθµίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις
που η διεθνής επενδυτική κοινότητα περιµένει και θεωρεί αναγκαίες έτσι ώστε να συνεχίσει και να
µεγαλώσει την δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα. Τα µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που η Ελλάδα
προσφέρει στους επενδυτές αναµένεται να είναι ακόµη πιο ελκυστικά όταν η χώρα ξαναµπεί σε µια νέα
τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας.
Στο συνέδριο συµµετείχαν οι υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης, Τουρισµού Έλενα Κουντουρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης
και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Σε µαγνητοσκοπηµένο του µήνυµα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπενθύµισε στο ακροατήριο ότι
πέρυσι τους παρότρυνε να πιστέψουν στην προσπάθεια για ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας και να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
«Είµαι σίγουρος ότι από εσάς το αποτόλµησαν δεν το µετανιώνουν σήµερα.
Γιατί µέσα το 2016, η οικονοµία µας ανάκτησε την θετική αναπτυξιακή της δυναµική, υπεραπέδωσε ως
προς τους δηµοσιονοµικούς στόχους και εφάρµοσε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά της και προωθούν ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.
Τώρα, όλοι οι επίσηµοι θεσµοί προσδοκούν πλέον ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε υψηλούς ρυθµούς 2,7% το
2017 και 3,1% το 2018».
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη
για επενδύσεις και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της. Η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν
δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, επισήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια
επαναφοράς του θεσµού της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας ευθυγραµµίζεται µε την
εφαρµογή των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος
Σταθάκης ο οποίος δήλωσε ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο. Ήδη τα
µακροοικονοµικά στοιχεία υποστηρίζουν τις αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ, ενώ η
εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους και η ένταξη των
ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εγγυώνται περαιτέρω βελτίωση του
χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος και περιορισµό του πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου στην Ελλάδα.
Στη συγκυρία αυτή η ελληνική οικονοµία προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, αξιοποιώντας
σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο και η γεωπολιτική θέση της χώρας.
Κεντρικό ρόλο έχουν να παίξουν οι επενδύσεις στην ενέργεια, τις υποδοµές και το περιβάλλον.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι χαµηλές (αν όχι αρνητικές αποδόσεις), η ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας προσφέρει στους επενδυτές τον συνδυασµό που αναζητούν: ικανοποιητικές
αποδόσεις, µε χαµηλό ρίσκο.
Η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά επισήµανε ότι ο τουρισµός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα
και για πρώτη φορά εφαρµόστηκε στην Ελλάδα από το Υπουργείο Τουρισµού εθνική τουριστική πολιτική
που εµπλουτίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν και που δηµιουργεί το ευνοϊκό πλαίσιο για την προσέλκυση
νέων επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Οι επιδόσεις ρεκόρ που κατέγραψε συνεχόµενα ο
ελληνικός τουρισµός την τελευταία διετία, τόνισε η Υπουργός, ήταν αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών
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και στοχευµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της προώθησης
νέων ελληνικών προορισµών και θεµατικών τουριστικών προϊόντων, του ανοίγµατος νέων και δυναµικών
ξένων αγορών για την ενίσχυση των τουριστικών εσόδων, την αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η Ελλάδα είναι παγκόσµιος ελκυστικός προορισµός που
προσφέρεται για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, και αποτελεί πρόσφορο πεδίο για νέες τουριστικές
επενδύσεις χαµηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης, επισήµανε η Υπουργός.
ΣΤΗ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
διοργάνωσε την «Ηµέρα Ελλάδος. Την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων
που είναι εισηγµένες στο New York Stock Exchange 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.
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης χτύπησε το καµπανάκι της έναρξης των
εργασιών. Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
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Η Κουντουρά στο 18o Capital Link Forum NY για την προώθηση των επενδυτικών
ευκαιριών στον τουρισµό 12:11

Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά θα συµµετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προσκληθεί να παρουσιάσει σε εξέχον επιχειρηµατικό και
επενδυτικό κοινό το νέο τουριστικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο ελληνικό τουριστικό τοµέα.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στις εργασίες του συνεδρίου για την
παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας σε πλήθος επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων, η κα Κουντουρά θα είναι κεντρική οµιλήτρια τη
Δευτέρα, 12 Δεκεµβρίου, στην ειδική ενότητα του φόρουµ µε θέµα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισµό
& τη Φιλοξενία».
Στο περιθώριο του Φόρουµ, η Υπουργός συνοδευόµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Τζιάλλα έχει προγραµµατίσει διαδοχικές επαφές µε οµάδες επενδυτών.
Παράλληλα θα πραγµατοποιήσει στοχευµένες συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από
την Αµερική προς την Ελλάδα το 2017 και το 2018, και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών
των θεµατικών τουριστικών προϊόντων, που περιλαµβάνουν τον πολιτιστικό τουρισµό, το θρησκευτικόπροσκυνηµατικό, τον τουρισµό ευεξίας και άλλες µορφές. Στην ατζέντα, περιλαµβάνονται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους tour operators της Νέας Υόρκης, παράγοντες της κινηµατογραφικής
βιοµηχανίας, καθώς και µε φορείς Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την
προώθηση του ακαδηµαϊκού και εκπαιδευτικού τουρισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα θα
συζητηθούν οι δυνατότητες κοινών τουριστικών πακέτων Ελλάδας- Ισραήλ στην αµερικανική αγορά.
Στη συνέχεια , η κα Κουντουρά θα µεταβεί στο Τορόντο, όπου θα µιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την
προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισµού που διοργανώνει το εκεί Ελληνικό Προξενείο
και θα έχει αντίστοιχες επαφές µε τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων και
Επιµελητηρίων, µε επενδυτές και µε εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Minister G. Stathakis: New Challenges In Energy
For Greece
12/20/2016 04:46 pm ET
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Justine Frangouli-Argyris
Journalist and writer

Greece’s Εnergy and Environment Minister, Giorgos Stathakis, was in New
York recently in order to present investment opportunities in his country’s
energy sector during his participation in the “Capital Link: Invest in Greece“
forum.
Stathakis’ New York visit was part of a 10-day tour that also included stops in
Rome, Brussels and Jerusalem with the aim of these international forays
being to create the conditions promoting Greece as an energy hub in the
region by attracting interest in its environmental and energy infrastructure.
During his stay in New York, Minister Stathakis had the chance to answer
some poignant questions concerning his ministry and about Greece’s
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challenges in the field of energy. At the same time, he was able to
demonstrate his optimism with respect to Greece’s financial recovery.
Mr. Stathakis, as newly appointed minister of energy and the
environment, normally two diametrically opposed departments, how do
you perceive yourself combining the two roles?
“Although the two sectors may be contradictory in many respects, still Greece
is already committed in applying both the Paris Agreement on Climate Change
and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Such commitments
indicate that a lot has to be done in our energy model, both in terms of
production and in terms of consumption, which opens up space for significant
investments in energy saving, renewable energy and the cyclical economy.
On top of this, Greece is an environmentally sensitive area, with almost 30%
of its land belonging to the “natura” regime, which is the European framework
for the highest environmental protection. So this ministry combines
environment, spatial planning and energy and in many respects it comes to
combine three major areas of a sustainable approach to development.”
Where have the major gains come from over the last decade? From
wind, solar or electric power generated from renewable sources?
“Already there is significant progress in terms of energy production. The
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the one fourth of consumption, which totals to 56.7 TWh. In mainland Greece,
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Have the difficulties regarding state subsidies for solar power been
overcome?
“During last summer we adopted a new institutional framework, following
corresponding EU directives. From 1.1.2017 subsidies will be determined
through special auctions. On Monday actually happened the first, test auction,
about solar production of 40MW, which proved to be a success. We also plan
public tender for new projects in solar power, producing more than 1,5GW.”
One of your first acts as Minister was to unblock the construction study for the
enrichment facility at Skouries, something which your predecessor staunchly
refused to do. What does the future hold for this controversial project and how
important is it to Greece’s economic recovery?
“Regarding any foreign direct investment, the government is committed to
safeguarding the legitimacy of activities, implementing decisions by judicial
institutions, such as the State Council, and applying rules and contractual
obligations. This obviously applies also to the case of Skouries. The decision
you are referring to was an approval of a part of the licensing process that
there was in full agreement with the ministry. On no account should it be
understood as a change of course, concerning other decisions of the Ministry
which concern the specific requirements that this investment has to meet in
terms of environmental rules.”
What is your view on the often discussed potential for oil exploration in
Greece? Should a country like yours, with its pristine beaches and
coastline, ever undertake such endeavors?
“Greece has already launched two international licensing rounds for offshore
hydrocarbons exploration in Western Greece and South of Crete. Two oilfields
have proved very promising and we intend in the near future to re-launch a
third round for the rest 18 fields. The gas field of Prinos is up and running and
its overall capacity has skyrocketed to 129 million barrels. In Katakolo drilling
is about to begin in 2018 and production is scheduled in 2019 with a total
capacity of 10 million barrels. Of course environmental protection is our
primary concern.
We recently adopted a related EU directive, setting high protective standards
for workers and the environment. Companies involved are well aware of that
and they focus on modern, environmental-friendly extraction technologies. By
doing so, they also gain important technological advantage at the international
competitive arena.”
Your training and previous ministerial experience is in economics. Tell
us, Mr. Minister, has Greece finally turned the corner?
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“According to the latest available data, Greek economy exhibited a
surprisingly strong performance during the summer quarter, confirming the
most optimistic forecasts. On the third quarter the Greek GDP grew 1.8% on a
yearly basis and it seems highly probable that it will stay unchanged for the full
year or even grow by a small percentage. For 2017 international institutions
(i.e. European Commission) forecast a growth rate higher than 2.5%, while in
the medium term Greek economy appears set to achieve an average growth
rate close to 3%. It is rather important that growth’s main driving force is
private investment, growing in the third quarter by 12.6%. Moreover, exports
are recovering, increasing by 10.2% in the third quarter.
There is also an encouraging continuous decline of the unemployment rate,
which on September was 23.1%, a level not seen after the spring of 2012. Of
course it is still an unacceptably high level; however the decline by almost 5
percentage points during the last 3 years and by 1.2 points during the last 9
months is rather encouraging.”
You continue to be an important member of the team negotiating with
Greece’s creditors. Are further measures in the works as rumors
suggest?
“The recent Eurogroup meeting was rather constructive and I believe all sides
involved share the strong will to successfully complete the second review of
the Program’s progress, as soon as possible. I am convinced that everyone
will eventually agree that there is neither the need nor the room for any
additional austerity measures.”
Is there a potential return to the markets for the country in the
foreseeable future?
“Nowadays it is clear to all sides that there is a roadmap for Greece to return
to the markets: It includes a successful second review of Program’s
implementation, application of the short term debt-relief measures and a
positive Debt Sustainability Analysis from the ECB, which is required to
include Greek bonds in ECB’s Quantitative Easing program.”
What is the outcome of your recent trip to Israel?
“It was not just Jerusalem. In the past couple of weeks I also travelled to
Brussels and Rome, having rather constructive meetings with my counterparts
at Italy, Cyprus, Israel and the EU Commissioner for the Energy Sector. The
clear message I got in those travels was that Greece is becoming integral part
of what we can now call South-Eastern Energy Crossroad, which is made out
of two Corridors. The first is the Vertical Corridor starting from Greece and
stretching over the Balkans up to the heart of Eastern Europe. The second
Corridor is that of Eastern Mediterranean that will link the European Energy
Market straight with the gas fields in the Levant Basin. We intent foster
necessary economic and political environment, so as to attract investors
willing to position themselves on that Crossroad. “

Follow Justine Frangouli-Argyris on Twitter:
www.twitter.com/Justinakion
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Minister G. Stathakis: New Challenges In Energy For Greece
Justine Frangouli- Argyris/ Huffington post
Greece’s Εnergy and Environment Minister, Giorgos Stathakis, was in New York recently in order to present
investment opportunities in his country’s energy sector during his participation in the “Capital Link: Invest in Greece“
forum.
Stathakis’ New York visit was part of a 10-day tour that also included stops in Rome, Brussels and Jerusalem with
the aim of these international forays being to create the conditions promoting Greece as an energy hub in the region
by attracting interest in its environmental and energy infrastructure.
During his stay in New York, Minister Stathakis had the chance to answer some poignant questions concerning his
ministry and about Greece’s challenges in the field of energy. At the same time, he was able to demonstrate his
optimism with respect to Greece’s financial recovery.
Mr. Stathakis, as newly appointed minister of energy and the environment, normally two diametrically
opposed departments, how do you perceive yourself combining the two roles?
“Although the two sectors may be contradictory in many respects, still Greece is already committed in applying both
the Paris Agreement on Climate Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Such commitments
indicate that a lot has to be done in our energy model, both in terms of production and in terms of consumption, which
opens up space for significant investments in energy saving, renewable energy and the cyclical economy.
On top of this, Greece is an environmentally sensitive area, with almost 30% of its land belonging to the “natura”
regime, which is the European framework for the highest environmental protection. So this ministry combines
environment, spatial planning and energy and in many respects it comes to combine three major areas of a
sustainable approach to development.”
Where have the major gains come from over the last decade? From wind, solar or electric power generated
from renewable sources?
“Already there is significant progress in terms of energy production. The Energy Union 2020 is asking member-states
to have 20% of energy requirements from renewable sources in 2020. In 2015 more than 24% of our energy
production came from renewable sources and big hydroelectric plants. Actually in 2015 renewable sources produced
energy of 13.84 TWh or almost the one fourth of consumption, which totals to 56.7 TWh. In mainland Greece, there
are 17 large hydroelectric plants with a potential production power 3173 MW, while an additional 4594 MW comes from
other renewable sources (1775 MW wind, 2444 MW solar, 223.5 MW small hydro plants, 51.6 MW bioenergy). On the
islands potential production power is 483 MW, which is mainly wind (322.7 MW) and solar (160 MW).”
Have the difficulties regarding state subsidies for solar power been overcome?
“During last summer we adopted a new institutional framework, following corresponding EU directives. From 1.1.2017
subsidies will be determined through special auctions. On Monday actually happened the first, test auction, about
solar production of 40MW, which proved to be a success. We also plan public tender for new projects in solar power,
producing more than 1,5GW.”
One of your first acts as Minister was to unblock the construction study for the enrichment facility at Skouries,
something which your predecessor staunchly refused to do. What does the future hold for this controversial project
and how important is it to Greece’s economic recovery?
“Regarding any foreign direct investment, the government is committed to safeguarding the legitimacy of activities,
implementing decisions by judicial institutions, such as the State Council, and applying rules and contractual
obligations. This obviously applies also to the case of Skouries. The decision you are referring to was an approval of
a part of the licensing process that there was in full agreement with the ministry. On no account should it be
understood as a change of course, concerning other decisions of the Ministry which concern the specific requirements
that this investment has to meet in terms of environmental rules.”
What is your view on the often discussed potential for oil exploration in Greece? Should a country like yours,
with its pristine beaches and coastline, ever undertake such endeavors?
“Greece has already launched two international licensing rounds for offshore hydrocarbons exploration in Western
Greece and South of Crete. Two oilfields have proved very promising and we intend in the near future to re-launch a
third round for the rest 18 fields. The gas field of Prinos is up and running and its overall capacity has skyrocketed to
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129 million barrels. In Katakolo drilling is about to begin in 2018 and production is scheduled in 2019 with a total
capacity of 10 million barrels. Of course environmental protection is our primary concern.
We recently adopted a related EU directive, setting high protective standards for workers and the environment.
Companies involved are well aware of that and they focus on modern, environmental-friendly extraction technologies.
By doing so, they also gain important technological advantage at the international competitive arena.”
Your training and previous ministerial experience is in economics. Tell us, Mr. Minister, has Greece finally
turned the corner?
“According to the latest available data, Greek economy exhibited a surprisingly strong performance during the summer
quarter, confirming the most optimistic forecasts. On the third quarter the Greek GDP grew 1.8% on a yearly basis
and it seems highly probable that it will stay unchanged for the full year or even grow by a small percentage. For 2017
international institutions (i.e. European Commission) forecast a growth rate higher than 2.5%, while in the medium
term Greek economy appears set to achieve an average growth rate close to 3%. It is rather important that growth’s
main driving force is private investment, growing in the third quarter by 12.6%. Moreover, exports are recovering,
increasing by 10.2% in the third quarter.
There is also an encouraging continuous decline of the unemployment rate, which on September was 23.1%, a level
not seen after the spring of 2012. Of course it is still an unacceptably high level; however the decline by almost 5
percentage points during the last 3 years and by 1.2 points during the last 9 months is rather encouraging.”
You continue to be an important member of the team negotiating with Greece’s creditors. Are further
measures in the works as rumors suggest?
“The recent Eurogroup meeting was rather constructive and I believe all sides involved share the strong will to
successfully complete the second review of the Program’s progress, as soon as possible. I am convinced that
everyone will eventually agree that there is neither the need nor the room for any additional austerity measures.”
Is there a potential return to the markets for the country in the foreseeable future?
“Nowadays it is clear to all sides that there is a roadmap for Greece to return to the markets: It includes a successful
second review of Program’s implementation, application of the short term debt-relief measures and a positive Debt
Sustainability Analysis from the ECB, which is required to include Greek bonds in ECB’s Quantitative Easing
program.”
What is the outcome of your recent trip to Israel?
“It was not just Jerusalem. In the past couple of weeks I also travelled to Brussels and Rome, having rather
constructive meetings with my counterparts at Italy, Cyprus, Israel and the EU Commissioner for the Energy Sector.
The clear message I got in those travels was that Greece is becoming integral part of what we can now call SouthEastern Energy Crossroad, which is made out of two Corridors. The first is the Vertical Corridor starting from Greece
and stretching over the Balkans up to the heart of Eastern Europe. The second Corridor is that of Eastern
Mediterranean that will link the European Energy Market straight with the gas fields in the Levant Basin. We intent
foster necessary economic and political environment, so as to attract investors willing to position themselves on that
Crossroad. “

http://www.economywatch.gr/
Publication date: 21/12/2016 14:26
Alexa ranking (Greece): 40258
http://www.economywatch.gr/energy-minister-g-stathakis-new-challenges-in-energ...

Energy Minister G. Stathakis: New challenges in Energy for Greece
By Justine Frangouli-Argyris
Greece’s Εnergy and Environment Minister, Giorgos Stathakis, was in New York recently in order to present
investment opportunities in his country’s energy sector during his participation in the “Capital Link: Invest in Greece“
forum.
Stathakis’ New York visit was part of a 10-day tour that also included stops in Rome, Brussels and Jerusalem with
the aim of these international forays being to create the conditions promoting Greece as an energy hub in the region
by attracting interest in its environmental and energy infrastructure.
During his stay in New York, Minister Stathakis had the chance to answer some poignant questions concerning his
ministry and about Greece’s challenges in the field of energy. At the same time, he was able to demonstrate his
optimism with respect to Greece’s financial recovery.
Mr. Stathakis, as newly appointed minister of energy and the environment, normally two diametrically opposed
departments, how do you perceive yourself combining the two roles?
“Although the two sectors may be contradictory in many respects, still Greece is already committed in applying both
the Paris Agreement on Climate Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Such commitments
indicate that a lot has to be done in our energy model, both in terms of production and in terms of consumption, which
opens up space for significant investments in energy saving, renewable energy and the cyclical economy.
On top of this, Greece is an environmentally sensitive area, with almost 30% of its land belonging to the “natura”
regime, which is the European framework for the highest environmental protection. So this ministry combines
environment, spatial planning and energy and in many respects it comes to combine three major areas of a
sustainable approach to development.”
Where have the major gains come from over the last decade? From wind, solar or electric power generated from
renewable sources?
“Already there is significant progress in terms of energy production. The Energy Union 2020 is asking member-states
to have 20% of energy requirements from renewable sources in 2020. In 2015 more than 24% of our energy
production came from renewable sources and big hydroelectric plants. Actually in 2015 renewable sources produced
energy of 13.84 TWh or almost the one fourth of consumption, which totals to 56.7 TWh. In mainland Greece, there
are 17 large hydroelectric plants with a potential production power 3173 MW, while an additional 4594 MW comes from
other renewable sources (1775 MW wind, 2444 MW solar, 223.5 MW small hydro plants, 51.6 MW bioenergy). On the
islands potential production power is 483 MW, which is mainly wind (322.7 MW) and solar (160 MW).”
Have the difficulties regarding state subsidies for solar power been overcome?
“During last summer we adopted a new institutional framework, following corresponding EU directives. From 1.1.2017
subsidies will be determined through special auctions. On Monday actually happened the first, test auction, about
solar production of 40MW, which proved to be a success. We also plan public tender for new projects in solar power,
producing more than 1,5GW.”
One of your first acts as Minister was to unblock the construction study for the enrichment facility at Skouries,
something which your predecessor staunchly refused to do. What does the future hold for this controversial project
and how important is it to Greece’s economic recovery?
“Regarding any foreign direct investment, the government is committed to safeguarding the legitimacy of activities,
implementing decisions by judicial institutions, such as the State Council, and applying rules and contractual
obligations. This obviously applies also to the case of Skouries. The decision you are referring to was an approval of
a part of the licensing process that there was in full agreement with the ministry. On no account should it be
understood as a change of course, concerning other decisions of the Ministry which concern the specific requirements
that this investment has to meet in terms of environmental rules.”
What is your view on the often discussed potential for oil exploration in Greece? Should a country like yours, with its
pristine beaches and coastline, ever undertake such endeavors?
“Greece has already launched two international licensing rounds for offshore hydrocarbons exploration in Western
Greece and South of Crete. Two oilfields have proved very promising and we intend in the near future to re-launch a
third round for the rest 18 fields. The gas field of Prinos is up and running and its overall capacity has skyrocketed to
129 million barrels. In Katakolo drilling is about to begin in 2018 and production is scheduled in 2019 with a total
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capacity of 10 million barrels. Of course environmental protection is our primary concern.
We recently adopted a related EU directive, setting high protective standards for workers and the environment.
Companies involved are well aware of that and they focus on modern, environmental-friendly extraction technologies.
By doing so, they also gain important technological advantage at the international competitive arena.”
Your training and previous ministerial experience is in economics. Tell us, Mr. Minister, has Greece finally turned the
corner?
“According to the latest available data, Greek economy exhibited a surprisingly strong performance during the summer
quarter, confirming the most optimistic forecasts. On the third quarter the Greek GDP grew 1.8% on a yearly basis
and it seems highly probable that it will stay unchanged for the full year or even grow by a small percentage. For 2017
international institutions (i.e. European Commission) forecast a growth rate higher than 2.5%, while in the medium
term Greek economy appears set to achieve an average growth rate close to 3%. It is rather important that growth’s
main driving force is private investment, growing in the third quarter by 12.6%. Moreover, exports are recovering,
increasing by 10.2% in the third quarter.
There is also an encouraging continuous decline of the unemployment rate, which on September was 23.1%, a level
not seen after the spring of 2012. Of course it is still an unacceptably high level; however the decline by almost 5
percentage points during the last 3 years and by 1.2 points during the last 9 months is rather encouraging.”
You continue to be an important member of the team negotiating with Greece’s creditors. Are further measures in the
works as rumors suggest?
“The recent Eurogroup meeting was rather constructive and I believe all sides involved share the strong will to
successfully complete the second review of the Program’s progress, as soon as possible. I am convinced that
everyone will eventually agree that there is neither the need nor the room for any additional austerity measures.”
Is there a potential return to the markets for the country in the foreseeable future?
“Nowadays it is clear to all sides that there is a roadmap for Greece to return to the markets: It includes a successful
second review of Program’s implementation, application of the short term debt-relief measures and a positive Debt
Sustainability Analysis from the ECB, which is required to include Greek bonds in ECB’s Quantitative Easing
program.”
What is the outcome of your recent trip to Israel?
“It was not just Jerusalem. In the past couple of weeks I also travelled to Brussels and Rome, having rather
constructive meetings with my counterparts at Italy, Cyprus, Israel and the EU Commissioner for the Energy Sector.
The clear message I got in those travels was that Greece is becoming integral part of what we can now call SouthEastern Energy Crossroad, which is made out of two Corridors. The first is the Vertical Corridor starting from Greece
and stretching over the Balkans up to the heart of Eastern Europe. The second Corridor is that of Eastern
Mediterranean that will link the European Energy Market straight with the gas fields in the Levant Basin. We intent
foster necessary economic and political environment, so as to attract investors willing to position themselves on that
Crossroad. “
Source: The Huffington Post
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και οι πολύπλοκες διαδικασίες που
συχνά απαιτούνται από την εφορία είναι
από τα βασικά θέματα τα οποία
τους επενδυτές που θέλουν να
βάλουν τα χρήματα
τους στη χώρα
μας Σε αυτά
να απαντήσει
ο γενικός
απασχολούν

επιχείρησε

γραμματέας

Δημοσίων

Εσόδων

Γιώργος Πιτσιλής
στο Capital Link
Forum στη Νέα Υόρκη Στην ομιλία του
παρουσίασε τον σχεδιασμό του για ευέλικτη
φορολογική διοίκηση με την έναρξη
λειτουργίας και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων από την 1 η
Ιανουαρίου

Μαθαίνουμε μάλιστα ότι
τα συγχαρητήρια όλων των
της αγοράς για τα όσα είπε

δέχθηκε

εκπροσώπων

http://www.maritimes.gr/
Publication date: 29/12/2016 17:12
Alexa ranking (Greece): 0
http://www.maritimes.gr/art/gr_6979.php

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη
για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο 18ο 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.
Στο πλαίσιο αυτό, το εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία “Annual Capital Link Invest in Greece
Forum” άνοιξε
τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνοντας
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ’ επαφή πλήθος
διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου
επαφές της, έδωσε στους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες επιχειρηματίες, τη
δυνατότητα επικοινωνίας με αξιωματούχους της νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης. Θα πρέπει μάλιστα να
τονιστεί το γεγονός ότι ως ένδειξη της υποστήριξης της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο
Συνέδριο συµµετείχε ο Senior Desk Officer του Αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου
κ. RyanBarnes, για την ενίσχυση των διµερών Οικονοµικών &
Εµπορικών σχέσεων µεταξύ των 2 χωρών.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επτά διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, UBS) την Ελληνική επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group καιτην EY.
Το Συνέδριο έχει γίνει θεσμός, 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, ενώ φέτος είχαν την ευκαιρία να
πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 85 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1300 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 150 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
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ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ξεχωριστές συναντήσεις για την Υπουργό Τουρισµού που αναφέρονται κάτωθι αναλυτικά
• Παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Κατά γενική οµολογία ήταν και πάλι ένα Who-Is-Who της Wall Street.
Από το 1995, η Capital Link προσπαθεί με συνέπεια και επιτυχία να αυξήσει το κύρος της Ελλάδας μεταξύ
της παγκόσμιας οικονομικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας και να αναπτύξει στενότερους
επιχειρηµατικούς δεσµούς ανάµεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Φέτος, το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραμμα για την οικονομία και τις επενδύσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν 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 ήταν και το πως οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήμερα την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετείχαν κορυφαίοι επενδυτές
µε σηµαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράμμισε τη σημασία αυτού του Συνεδρίου που
προβάλλει την Ελλάδα στην παγκόσμια επενδυτική, οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα. Τόνισε ότι
αυτό είναι ένα διεθνές φόρουμ για την Ελλάδα, που παρέχει την οπτική γωνία όλων των σημαντικών
Ελληνικών και διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ανέφερε ότι μετά από
χρόνια ύφεσης και επώδυνων αλλά αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα φαίνεται να είναι έτοιμη να
μπει και πάλι σε φάση ανάπτυξης από το 2017. Η προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να στηρίξει και να επιταχύνει μια τέτοια ανάκαμψη. Για το σκοπό αυτό,
είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αναδιάρθρωση της οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις
που η διεθνής επενδυτική κοινότητα περιμένει και θεωρεί αναγκαίες έτσι ώστε να συνεχίσει και να
μεγαλώσει την δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα. Τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που η Ελλάδα
προσφέρει στους επενδυτές αναµένεται να είναι ακόµη πιο ελκυστικά όταν
η χώρα ξαναµπεί σε µια νέα τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας.
www.kathimerini.gr
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[Η Καθηµερινή]: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική
Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο 18ο 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.
Στο πλαίσιο αυτό, το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία “Annual Capital Link Invest in Greece
Forum” άνοιξε
τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνοντας
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου και φέρνοντας σ’ επαφή πλήθος
διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η Capital Link µε το έντονα διεθνοποιηµένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου
επαφές της, έδωσε στους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες επιχειρηµατίες, τη
δυνατότητα επικοινωνίας µε αξιωµατούχους της νέας Αµερικάνικης Κυβέρνησης. Θα πρέπει µάλιστα να
τονιστεί το γεγονός ότι ως ένδειξη της υποστήριξης της Αµερικανικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο
Συνέδριο συµµετείχε ο Senior Desk Officer του Αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου
κ. RyanBarnes, για την ενίσχυση των διµερών Οικονοµικών &
Εµπορικών σχέσεων µεταξύ των 2 χωρών.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, επτά διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, UBS) την Ελληνική επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group καιτην EY.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις
Επενδύσεις στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική
Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο 18ο 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.
Στο πλαίσιο αυτό, το εξαιρετικά σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία “Annual Capital Link Invest in Greece
Forum” άνοιξε
τις πόρτες του για 18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεµβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνοντας
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου και φέρνοντας σ’ επαφή πλήθος
διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η Capital Link µε το έντονα διεθνοποιηµένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου
επαφές της, έδωσε στους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες επιχειρηµατίες, τη
δυνατότητα επικοινωνίας µε αξιωµατούχους της νέας Αµερικάνικης Κυβέρνησης. Θα πρέπει µάλιστα να
τονιστεί το γεγονός ότι ως ένδειξη της υποστήριξης της Αµερικανικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο
Συνέδριο συµµετείχε ο Senior Desk Officer του Αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου
κ. RyanBarnes, για την ενίσχυση των διµερών Οικονοµικών &
Εµπορικών σχέσεων µεταξύ των 2 χωρών.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, επτά διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, UBS) την Ελληνική επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group καιτην EY.
Το Συνέδριο έχει γίνει θεσµός, 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, ενώ φέτος είχαν την ευκαιρία να
πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 85 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1300 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 150 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονοµικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ξεχωριστές συναντήσεις για την Υπουργό Τουρισµού που αναφέρονται κάτωθι αναλυτικά
• Παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Κατά γενική οµολογία ήταν και πάλι ένα Who-Is-Who της Wall Street.
Από το 1995, η Capital Link προσπαθεί µε συνέπεια και επιτυχία να αυξήσει το κύρος της Ελλάδας µεταξύ
της παγκόσµιας οικονοµικής, επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας και να αναπτύξει στενότερους
επιχειρηµατικούς δεσµούς ανάµεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Φέτος, το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις στο χώρο της οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν 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 ήταν και το πως οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήµερα την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισµό, πάνελ στο οποίο συµµετείχαν κορυφαίοι επενδυτές
µε σηµαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε τη σηµασία αυτού του Συνεδρίου που
προβάλλει την Ελλάδα στην παγκόσµια επενδυτική, οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα. Τόνισε ότι
αυτό είναι ένα διεθνές φόρουµ για την Ελλάδα, που παρέχει την οπτική γωνία όλων των σηµαντικών
Ελληνικών και διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ανέφερε ότι µετά από
χρόνια ύφεσης και επώδυνων αλλά αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, η Ελλάδα φαίνεται να είναι έτοιµη να
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µπει και πάλι σε φάση ανάπτυξης από το 2017. Η προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ένας
κρίσιµος παράγοντας που µπορεί να στηρίξει και να επιταχύνει µια τέτοια ανάκαµψη. Για το σκοπό αυτό,
είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η αναδιάρθρωση της οικονοµίας, οι µεταρρυθµίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις
που η διεθνής επενδυτική κοινότητα περιµένει και θεωρεί αναγκαίες έτσι ώστε να συνεχίσει και να
µεγαλώσει την δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα. Τα µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που η Ελλάδα
προσφέρει στους επενδυτές αναµένεται να είναι ακόµη πιο ελκυστικά όταν
η χώρα ξαναµπεί σε µια νέα τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας.

1. ΓΟΥΙΛΜΠΟΥΡ ΡΟΣ VS ΤΣΙΠΡΑ
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ΠοοΙιπκήΌθΰΛ
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Η

χώρα σας έχει πολύ μεγάλες
δυνατότητες αλλά δεν διαθέτει

ικανή ηγεσία Ο Γουίλ
μπουρ Ρος λίγες μέρες πριν διαβεί την
πόρτα του υπουργείου Ξμπορίου της
κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον
έχοντας στόχο να αποξηράνει τον εμπορικό
ομοσπονδιακής

βάλτο της χώρες του εξαπέλυσε
φαρμακερές βολές οπως η παραπάνω
κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του
Αλέξη Τσίπρα
Όλα αυτά στο περιθώριο του πρόσφατου
φόρουμ του Capital Link Όπου ο
79χρονος μεγαλοεπενδυτής από τους
που επιμένει σ~ην Ελλάδα και με
χιόνια και με κρύα ξεσπάθωσε ενώπιον
μιας ομήγυρης Ελλήνων υπουργών Ελλη
νοαμερικανών μεγαλοεπιχειρηματιών και
τραπεζιτών ασκώντας σφοδρότατη κριτική
στην κυβέρνηση
Αφήνοντας μάλιςτα άναυδους τους
υπουργούς Γ Σταθάκη και Δ Παπαδημη
τρίου που λίγο νωρίτερα τον είχαν τιμήσει
ακριβώς για την επεν δυτική του δραστηριότητα
στη χώρα μας ο αμερικανός μεγιστάνας
τους επανέλαβε ότι είναι πλήρως
απογοητευμένος από την απόδοση των επεν
δύσεών του στην Ελλάδα Αλλά για αυτό
όπως τους είπε ευθύνεται η λανθασμένη
πρόβλεψή του οτι τις εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015 θα τις κέρδιζε ο Α Σαμαράς
και όχι ο Αλ Τσίπρας Για τον οποίο
ότι λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν
οι φόβοι του ότι θα οδηγούσε τη χώρα σε
αστάθεια που ευτυχώς δεν είχε τελική
τη δραχμή Άλλωστε και στις
ώρες πριν από το δημοψήφισμα και
έχοντας ρίξει δυο χρόνια πριν ζεστό
λίγους

Γουίλμπουρ Ρος VS Τσίπρα
Το

ξέσπασμα

σημείωσε

μηνύματα του νέου υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ

και τα

κατάληξη

δύσκολες

1,3 δισ δολάρια στη Eurobank και πάλι
να διατηρήσει την αισιοδοξία του

προσπαθούσε

παρά τις αντίθετες ενδείξεις Η κατάσταση
στην Ελλάδα δεν θα καταλήξει σε μια τραγωδία
σχολίαζε με την προσθήκη Αν κοι
είδος
η χώρα αυτή φλερτάρει με το

ΓΙΑΤΙ ΞΕΣΠΑΣΕ
Η

επισήμανση ωοτόσο του Ρος
ότι ο ίδιος θα επιμείνει
καθώς εκτ μά πως η χώρα πλησιάζει
στην έξοδο από την κρίση δίνοντας
προηγουμένως

ελληνικά

ένα θετικό μήνυμα οτους εκατοντάδες
ακροατές του Capital Link γέννησε απορίες
σε όσους έγινον γνώστες άμεσοι ή
έμμεσοι του ξεσπάσματος του που
Ορισμένοι υπέθεσαν ότι πίσω
από την χωρίς περιστροφές επίθεσή του
ακολούθησε

Make Greece great again just like Donald Trump
does for America είπε ο Ρος από το βήμα
του Capital Link
στην κυβέρνηση ενδέχεται να κρύβεται
κάποιο αρνητικό σήμα που έλαβε από την
Αθήνα ενόψει μελλοντικών επενδυτικών
κινήσεών του Πρόσφατα η DEAL news
αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να επεκτείνει
τις επενδύσεις του στην Ελλάδα
ανοίγοντας μετά τη Eurobank και το
Εθνική Τράπεζα Ή αφορούσε
κάτι άλλο επιχειρηματικού επενδυτικού
χαρακτήρα πάντα θέμα
Αν όμως ούτε η αφορμή ούτε η αιτία
σχετίζονται με τα προσωπικά επενδυτικά
του σχέδια η επόμενη εξήγηση δεν είναι
λιγότερο ανησυχητική Πρόκειται για μή¬
κεφάλαιο

νυμα της νέας εξουσίας των ΗΠΑ απέναντι
στην κυβέρνηση Στο γρίφο τότε
αμέσως και η προτροπή που είχε
απευθύνει προηγουμένως από το βήμα
του Συνεδρίου στους Έλληνες πολιτικούς
επιχειρηματίες και λαό Make
Greece great again just like Donald Trump
does for America
ταράζοντας τα νερά
σε ένα άτονο και χλιαρό Συνέδριο αναφορικά
με τις επενδυτικές προοπτικές που
διανοίγονται στην Ελλάδα
προστέθηκε

οι ερμηνείες
Εκεί άρχισαν οι πολιτικές ερμηνείες

ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΟ

Ο

φίλος Αντώνης και ο αδιάφορος Αλέξης τον

Οι σχέσεις Ρος Σαμαρά είναι άριστες Στις δυο πρώτες
που είχαν μια κατ ιδίαν στην Αθήνα τον Ιανουάριο
του 2013 και μια τον Αύγουστο στη Νέα Υόρκη με παρόντες
συναντήσεις

ακόμα 15-20 πολυεκατομμυριούχους ζεστούς για επενδύσεις
αψιμαχίες και ανοικτό θέματα
στην Ελλάδα είχαν αρκετές
να λύσουν ιδίως φορολογικής φύσης
Όμως ο Ρος φέρεται απόλυτα ικανοποιημένος από τη στήριξη
Σαμαρά στα σχέδιά του Απλά πόνταρε λάθος όσον αφορά
τη συνέχιση της θητείας του Με τον Αλ Τσίπρα οι σχέσεις
του είναι σε Βαρομετρικό χαμηλό Τον θεωρεί αδιάφορο Αντίθετα
με τον Γουέτσα απέφυγε να έρθει στην Αθήνα τον
στην περιβόητη συνάντηση των νυν και υποψήφιων
μεγαλοεπενδυτών με τον Έλληνα πρωθυπουργό αλλά έστειλε
εκπρόσωπο του τον Στ Τζόουνς Επίσης κατά την τελευ¬
Ιανουάριο

ταία επίσκεψη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη
Σεπτέμβριο ο Ρος
απέφυγε να τον συναντήσει κατ ιδίαν Και παρότι ξεκίνησε να
ακούει με ενδιαφέρον την ομιλία του στο Hellenic Initiative
αποχώρησε τελικά ξανά απογοητευμένος Εκείνο'που δεν είναι
ευρύτερα γνωστό είναι αν πίσω από την επίθεση στον Τσίπρα
βρίσκεται και μια φιλοτουρκική πολιτική και επιχειρηματική
κίνηση Φίλος της Ελλάδας αλλά πιο φίλος των κερδών
του ο Ρος αντί του Τσίπρα το Σεπτέμβριο συναντούσε
τον Ερντογάν Με το κλίμα ζεστό για λύση του Κυπριακού
και τον ίδιο αντιπρόεδρο και μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Κύπρου
και τώρα και το στενό του φίλο και συνάδελφο του στην
κυβέρνηση από τις 20 Ιανουαρίου ΡεξΤίλερσον να έχει ανοίξει
ήδη το δρόμο της Exon Mobile για το Οικόπεδο 10 της
ΑΟΖ όλα μοιάζουν πιθανά
Κυπριακής

βάσει των συνειρμών που παράγονται
Ένας υπουργός εμφανώς ζεματισμένος
από την προηγούμενη αναφορά του Ρος
ο οποίος στο

μεταξύ μόλις είχε

αποχωρήσει

από το χώρο του Συνεδρίου

απέδωσε

την επίθεση στις φιλικές σχέσεις του
πολυεκατομμυριούχου με τον Α Σαμαρά
Έχω περάσει τόσα με την Ελλάδα που
αισθάνομαι ότι πάντα ήμουν Έλληνας
Στην αρχή των χρόνων που δραστηριοποιούμαι
εκεί δεν μου πέρασε από το μυαλό
ότι αρχίζοντας να επενδύω όσο ήταν ο
Σαμαράς στην εξουσία θα οδηγούσε στην
έξοδό του Ούτε καν φαντάστηκα ότι θα
υπήρχαν όλες αυτές οι διαμάχες με την
EE την ΕΚΤ και τους άλλους θεσμούς
όπως συνέβη είπε
Ένας δε από τους ισχυρότερους Ελλη
νοαμερικανούς επιχειρηματίες πιθανολόγησε
ότι πρόκειται για σήμα της νέας εξουσίας
στην Ουάσιγκτον προς την Ελλάδα
και ίσως και προς την υπόλοιπη Ευρώπη
ότι ήρθε η ώρα για κυβερνήσεις επιχειρηματιών
και τεχνοκρατών που ξέρουν
το δρόμο για τη έξοδο από την κρίση και
την επιτυχία στην οικονομία κατά το πρότυπο
που εγκαινιάζει ο νέος πλανητάρχης
στις ΗΠΑ
Ο Ρος είναι απογοητευμένος από τις
αποδόσεις των επενδύσεών του στην
Ελλάδα και τις αποδίδει στην κακή
Τσίπρα και ιδίως την αντιε
πενδυτική εικόνα που τη διακρίνει Το ότι
δεν
σημαίνει πως δεν ελπίζει στο
χάνει
μέλλον Από την άλλη στο παρασκήνιο
πολλά συζητούνται για το μετοχικό μέλλον
των ελληνικών τραπεζών και ο ίδιος
είναι γνωστός ευρύτερα στην Ευρώπη ως
ο
διασώστης προβληματικών τραπεζών
Παίζει και η Εθνική για έναν γερό
παίκτη των deals Τον εμποδίζει η
κυβέρνηση θα δείξει
διακυβέρνηση
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δισ ευρώ έως και το 2018 οφείλει να εισπράξει από ης 19 αποκρατικοποιήσεις το
ΤΑΙΠΕΔ Αυτά έχουν κατανεμηθεί σε 2,5 δισ για το 2016 2,2 δισ το 201 7 και 1 1 δια
το 2018 με τον φετινό στόχο να θεωρείται μαθηματικά αδύνατο να επιτευχθεί

Υπερταμειο

Οι δυσλειτουργίες προκαλούν παρενέργειες στην
υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων Τα ναυάγια οι καθυστερήσεις
και τα αποκαρδιωτικά νούμερα Οι υπόγειες αναμετρήσεις για την ενέργεια
και το plan Β του Μαξίμου

αποκρατικοποιήσεις
ΜΕ

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
και το 2018 Αυτά έχουν κατανεμηθεί σε 2,5 δισ για
το 2016 2,2 δισ το 2017 και 1,1 δισ το 2018 Το
daskalopoulos@ependisinews.gr
γεγονός ότι ο φετινός στόχος δεν καλύπτεται ήταν
μαθηματικώς βέβαιο από το καλοκαίρι Το ερώτημα
είναι πόσο έξω θα πέσουμε
ο
να
Μπορεί Αλέξης Τσίπρας
διαμήνυσε
Μέχρι τώρα έχουν εισπραχθεί
ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί
Τα 280,5 εκατ ευρώ για το 51 του ΟΛΠ
στο ακέραιο και να κάλεσε τους
Το 1,23 δισ ευρώ από την αποκρατικοποίηση των
ξένους επενδυτές του Capital Link να 14 περιφερειακών αεροδρομίων
Τα 95 εκατ ευρώ από την αποκρατικοποίηση του
συμμετάσχουν στην αναγέννηση της
χώρας στην πράξη όμως ο ση
Αστέρα σ.σ αυτή είναι η είσπραξη
ματωρός των επενδύσεων οι
για το δημόσιο ταμείο αφού τα
υπόλοιπα 305 εκατ ευρώ θα
βρίσκεται σε
Κάτι
η
απο
στα ταμεία της ETE
τροχιά αποδρομής
δόμηση του ΤΑΙΠΕΔ μετά την
Χατιρικά επίσης μπορούν να
αποχώρηση Πιτσιόρλα κάτι η
θεωρηθούν ως εισπραχθέντα μια
και αναμένονται για τις αρχές του
εορταστική ραστώνη στην οργάνωση
Σύντομα ο λογαριασμός
της λειτουργίας τους Υπερ
2017 τα 300 εκατ ευρώ της πρώτης
των
αστοχιών
οι
οποίες
ταμείου η υλοποίηση των
δόσης από τη συμφωνία με τη
έχει πάρει την κάτω
υποτίθεται ότι έχουν τη
Lamda Development για το Ελληνικό
Δεν
είναι
βόλτα
όμως μόνο
με την προϋπόθεση ότι δεν
συναίνεσπ των θεσμών
αυτό Η εικόνα που προβάλλεται
θα υπάρξουν προβλήματα από τις
είναι ότι τα ναυάγια όπως θα πρέπει να καλυφθεί
εκκρεμότητες του deal Αντίθετα
του ΔΕΣΦΑ και οι καθυστερήσεις
διαφορετικά θα ασκηθούν εντελώς στον αέρα είναι τα 400
όπως στα τρένα έχουν το άτυπο
εκατ ευρώ από τη συμφωνία με
ασφυκτικές πιέσεις
OK των δανειστών Η πραγματικότητα
τη SOCAR για τον ΔΕΣΦΑ στα
ωστόσο δεν είναι έτσι
κρατικά ταμεία θα έμπαιναν 188
εκατ ευρώ μια και τα υπόλοιπα
Σύντομα ο λογαριασμός των
θα πρέπει να καλυφθεί Δυστυχώς είναι και
θα όδευαν στα ΕΛΠΕ
Το άθροισμα είναι αποκαρδιωτικό για το ΤΑΙΠΕΔ
μεγάλος
Οπως είναι γνωστό και με βάση την τελευταία
μια και υπολείπεται σχεδόν κατά 1 δισ με 1,5 δισ
συμφωνία το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να εισπράξει από τις ευρώ αναλόγως του τρόπου με τον οποίο υπολογίζει
19 αποκρατικοποιήσεις συνολικά 5,8 δισ ευρώ έως
κανείς τα δεδομένα

Μ του Γιώργου Δαςκαλοπουλου

Μ

•
•

αποκρατικοποιήσεις

κατευθυνθούν

Παραμένουν
στην ουρά
mm\fmmmmmmmmm

Σία αναμενόμενα
έσοδα ιου
2016 που ιεβικάόεν
εισπράχθηκαν arlna
παραμένουν στην
ουρά είναι
Τα 45 εκαι ευρώ
σιο δημόσιο ιαμείο
από τη συμφωνία για
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ που
καθυστερεί να υπογραφεί

•

προγραμμάτων

αστοχιών

• Τα 42,1 εκατ

ευρω
νια την αποκρατικοποίηση
ins ÉKtaons
ins Αφάντου στη
Ρόδο
Τα 4,2 εκατ ευρώ
από την πώληση των
Airbus Α340 ins
πρώην OrîupniaKns

•

Αντιπερισπασμός αντί για
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ένα τέτοιο μέτωπο
από τις αρχές της επόμενης χρονιάς στον τομέα
των αποκρατικοποιήσεων στην

κυβέρνηση

σχε

3~,.^;„

WKUk
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διαζουν να
μάχη των ε
ντυπωσεων

ανώμαλη προ

Το πρώτο είναι η υπόθεση της
της σύμβασης παραχώρησης του
Ελ Βενιζέλος της Αθήνας Οι
με την PSP Investment που
κατέχει το 40 και το management έχουν ήδη
ξεκινήσει και με τον αέρα της ολοένα και
αυξανόμενης κίνησης του αεροδρομίου στο
ΤΑΙΠΕΔ υπολογίζουν ότι μπορούν να φέρουν
στα ταμεία περί τα 250 εκατ ευρώ Σε δεύτερη
φάση μέσα στο 2017 το Ταμείο θα προχωρήσει
και την πώληση του 35 του ΔΑΑ Η αξία του
πακέτου θα προσδιοριστεί σε σημαντικό βαθμό
από τη σύμβαση παραχώρησης που θα ορίζει
τα λειτουργικά του αεροδρομίου αλλά σε κάθε
περίπτωση θεωρείται ότι θα προσελκύσει κεφάλαια
μεγαλύτερα του μισού δισεκατομμυρίου
ευρώ
Το δεύτερο είναι η παραχώρηση του 5 της
δύο ατού

ανανέωσης

αεροδρομίου

διαπραγματεύσεις
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Εθνική Πανγαία : Νέες επενδύσεις ύψους €25,3 εκατ., µε το ξενοδοχείο MOREAS
BEACH στην Πάτρα
ΜΟΝΕΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ξενοδοχεία και φοιτητική στέγαση οι νέοι τοµείς δραστηριοτήτων
Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα µέσω της
ολοκλήρωσης δύο συναλλαγών, συνολικού ύψους €25,3 εκατ., και στον χώρο των
ξενοδοχείων.
Συγκεκριµένα:
Η ΠΑΝΓΑΙΑ απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρείας ΚΑΡΟΛΟΥ Α.Ε., ιδιοκτήτριας δύο ακινήτων
στην Πάτρα (ένα εκ των οποίων είναι το γνωστό ξενοδοχείο µε την επωνυµία «MOREAS BEACH»), τα οποία
εκµισθώθηκαν προκειµένου να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή
µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων
διαµερισµάτων, απευθυνόµενων σε φοιτητές,το δεύτερο, έναντι συνολικού τιµήµατος €3,7 εκατ..
Ο όµιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο 9 εµπορικών ακινήτων (κυρίως καταστήµατα και γραφεία), τα οποία
βρίσκονται στην Ιταλία (Ρώµη, Γένοβα, κ.ά.), έναντι συνολικού τιµήµατος €21,6 εκατ.. Τα ακίνητα είναι
εκµισθωµένα, µεταξύ άλλων, σε διεθνούς φήµης εταιρείες.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε ότι οι ως άνω αποκτήσεις συνεχίζουν την
αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητα της ΠΑΝΓΑΙΑ κατά την τελευταία τετραετία, εντάσσονται πλήρως
στη στρατηγική της ΠΑΝΓΑΙΑ για ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της µε επιλεγµένες τοποθετήσεις σε
ακίνητα µε αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά και σηµατοδοτούν την είσοδό της, ως θεσµικού
επενδυτή, σε κλάδους µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους
των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης, είχε ανακοινώσει ο Διευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας, κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε
χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.
Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας, ο ρόλος του
οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εµφανίζουν άνοδο της µέσης πληρότητάς τους τα
τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυναµική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθµισης των ξενοδοχειακών
µονάδων στις µεγάλες πόλεις.
Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν µε
σηµαντική ζήτηση παγκοσµίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές µοντέλο λειτουργίας προβλέπει
επαγγελµατική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους
ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρµανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά
και την επίπλωση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στην Ελλάδα, δεδοµένης της ύπαρξης ικανού αριθµού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές
της πόλης όπου σπουδάζουν και που δηµιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της µη ύπαρξης, ακόµα,
προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν σηµαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης
ακινήτου αναµένεται να αποτελέσει τα επόµενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για την απόκτηση
δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκµισθωθούν προκειµένου να διαµορφωθούν και να
λειτουργήσουν, από τον µισθωτή, ως ξενοδοχειακή µονάδα κλασσικού τύπου 116 δωµατίων το πρώτο και
ως ξενοδοχειακή µονάδα 48 επιπλωµένων διαµερισµάτων απευθυνόµενων σε φοιτητές το δεύτερο.
Όπως ανέφερε ο κος Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα
στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας µας και, µέσω της επέκτασης της
επενδυτικής µας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του
υφιστάµενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.
Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητά µας την τελευταία
τετραετία (περισσότερα από €600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηµατοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ,
ως θεσµικού επενδυτή, στον τουρισµό, ένα βασικό οικονοµικό ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160 ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 2 / 2 κλάδο της
χώρας, και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, ένα κλάδο µε διαχρονική σηµασία για την ελληνική
κοινωνία.
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Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας µας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το
συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των
στόχων της, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως
στην Ελλάδα, µε τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σηµαντικότερων επενδυτικών
οχηµάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της
µετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγµάτευση των µετοχών της στην κατηγορία
µεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε στόχο την προσέλκυση θεσµικών επενδυτών και
επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.»
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Στάθηβ Τσοτσορόβ

ηρόεδροβ του ομίλου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΟΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΑ

Ελληνικά Πετρέλαια

rpnyôpns Στεργιούληβ

διευθύνων σύμβουλοβ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

askme
Την ένταΕη των ΕΛΠΕ στην κορυφαία
διεθνή ομάδα των διυλιστηρίων
στο 25 που δεν διατρέχει κινδύvous

επιβίωσα σε μια αγορά πολύ δύσκολη
για τον κλάδο λόγω ms δραμαπια
μείωσηβ των πμών πετρελαίου που
οδήγησε σε κλείσιμο περισσότερα από
20 ευρωπαϊκά διυλιστήρια προωθεί

ο όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια όπκκ
επισήμανε σε ομιλία του ο πρόεδρο5

του διοικηπκού συμβουλίου του κα

θηγηττκΣτάθ^Τσστσοροκ κεντρικός
ομιληττΒ του 13ου Αριστοτέλη του

συνεδρίου μάνατζμεντ ms ΕΕΔΕ με
θέμα Greek Possible Το Μάνατζμεντ

ins Avôjraj&is και ms EnTiuxias των
Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Παγκόσμια

Οικονομία

Ο κ Τσοτσορόβ τόνισε ότι σε ένα
δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον
και με το πρόσθετο υψηλό
KOOTOS

χρηματοοικονομικό

από tjs μεγάλεβ

επενδύσει των 3 δισ ευρώ τα προηγούμενα

noios είναι
ο otôxos του ομίλου
μετά και την
πρόσφατη
κατοχύρωση στην
ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες
τριών νέων
φωτοβολταϊκών
συγκροτημάτων
Itoxos των ΕΛΠΕ
είναι η

διαφορποίηση
του ενεργειακού μείγματο5
και η προσθήκη νέων
ενεργειακών προϊόντων
και υπηρεσιών Στο πλαίσιο
ms διαφοροποίησα τα
ΕΛΠΕ διαθέτουν παρουσία

HyeriKÔs ενεργειακός όμιλος
σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη
με νέες επενδύσεις 1 δισ
ευρώ την επόμενη πενταετία

www.helpe.gr

αφορά το business ιιηίττωνπετρελα
ϊκών λόγω ms διεθνού5 πολπική5
αβεβαιότητας του ενεργειακού

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό
φάσμα kiv&mos από τη διασφάλιση ανταγωνιστή πα

και ms κατεύθυνσης

ευκαιριών orous xopeis ms έρευνοκ υδρογονανθράκων και
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

μετασχηματισμού

npos τη μεταπετρελαϊκή εποχή

pouoias στον τομέα ms öiüAians αλλά την α&οποίηση των

ύστερα και από ns αποφάσεΐ5 που

ελήφθησαν διεθνώς για την αναμε
τώπιση ms KÄipcruKns αλλαγή5

Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια
μέσω συνεργασιών με εταιρείε5

περιφερειακών

αγορών όπακαυτήτου
Ιράν με τη ρωσική Rosneft το Ιράκ
ενώ έχουμε προσεγγίσει την Αίγυπτο

και πιθανά να υπάρ£ει συνεργασία
και με τη Λιβύη Ztoxos ias είναι η

εξωστρέφεια και οι npavpanKés

μεταρρυθμίσει

auiisnou επιβάλλει η
διεθνΥ αγορά

υπογράμμισε ο

Κατά τη συμμετοχή του σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα
Ο ενεργειακός τομέας Τάσεις Ανάτπυ&ι Προοππκέ5
διευθύνων σύμβουλοβ των ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται
προοπτικές προκειμένου να καταστεί η χώρα μας

ο
ευνοϊκές

περιφερειακός

ενέργεια
κόμβος στρατηγική5 σημασία5 με
κεντρικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη ΛΛεσόγειο
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ Στεργιούλης υπογράμμισε σα
θα πρέπει Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και να υπάρ

fei διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού

Να γίνει

τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και
βελτίωση ms τεχνογνωσίας Να επιτευχθεί ε&>ικονόμηση
ενέργειας και βελτίωση ms ενεργειακής απόδοσης Να
η χρήση στερεών καυσίμων και να προχωρήσει ο

περιοριστεί

σε ηλεκτρική ενέργεια
υγροποιημένο LNG και

πρόεδρο5του ομίλου

ενέργεια

φυσικό αέριο ενώ στον
κλάδο των ΑΠΕ διαθέτει
χαρτοφυλάκιο άνω των

Για συνέχιση ms îoxupns κερδοφορίας
και το 2016 με τα καθαρά

Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό

200 MW σε διάφορα

μετασχηματισμό

στόχο για τον όμιλο η ανακάλυψη και παραγωγή υδρογονανθράκων

στην Ελλάδα είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία
Οπως είπε η
ΕΛΠΕ σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα με as Total και Edison

κέρδη προ εισφορών EB1DTA να
περνούν τα 700 εκατ ευρώ παρά
τα χαμηλά διεθνή περιθώρια έκανε

με

λόγο και ο διευθύνων σύμβουλοβτΐΉ
Ελληνικά Πετρέλαια Γρηγόρη Στερ

ανακηρύχθηκε πρόσφατα επιλεγείς αιτών για τη θαλάσσια
Περιοχή 2 δυακά ms Κέρκυρας ενώ αντίστοιχη ήταν η εΣελι

ενώ βελπωμένα θα είναι και τα καθαρά αποτελέσματα του

γιούλτκ μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Capital Link

ομίλου Παράλληλα αναφέρθηκε cms πολλαπλές πιέσεκ που
ασκούνται στον κλάδο το 65%-70 του κύκλου εργασιών

Αναφερόμενα στον όμιλο

ι για την υπό παραχώρηση Περιοχή ίο στον Κυπαρισσιακό
κόλπο καθώς και για τις χερσαίε5 περιοχές Aptos Πρέβεζας

χρόνια τα ΕΛΠΕ θα εμφανίσουν

στάδια avömu&is

το 2016 λεπουργικά κέρδη EBITDA
άνω των 700 εκατ ευρώ παρά τη μείωση
κατά 3θ%τωνπεριθωρίωνκέρδου5

υπογράμμισε τον στόχο να

κορυφή διεθνεΪ5 εταιρείες του κλάδου

και ΒΔ Πελοποννήσου
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Στα χαρτιά παραμένει το υπερταμειο
και στον πάγο οι αποκρατικοποιήσεις
Εκτός του ραντάρ των δανειστών

φαίνεται να έχει μείνει το περιβόητο
πλέον υπερταμειο Η επι
σήμωε ονομαζόμενη Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περι
ouoias Α.Ε ΕΕΣΠ ένα χρόνο
και τρειβ μήνεε μετά τη νομοθέτηση
ms παραμένει στα χαρτιά
και μόνον με εξαίρεση το εποπτικό
xns συμβούλιο

Ομωε οι καθυστερήσει στη
συγκρότηση και τη λειτουργία
xns έχουν εκτροχιάσει ολόκληρο
το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων
και έχουν υποβαθμίσει
τον ρόλο του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων
ΤΑΙΠΕΔ με
να καθυστερούν κρίσιμεβ

αποτέλεσμα

μεταρρυθμίσει που θα μπορούσαν
να φέρουν επενδύσει και
θέσειβ εργασίαε στην ελληνική
οικονομία Αυτό σημειώνουν στην
Κ ξένα επενδυτικά κεφάλαια
από τη Νέα Υόρκη που συμμετείχαν

στο 18ο ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum
και φιλόδοξο cûs
εγχείρημα η μετάθεση xns λει
TOUpYias του στην καλύτερη
την άνοιξη του 2017
ισοδυναμεί με πάγωμα κάθε
véas σημαντική5 πρωτοβουλίαβ
Σε συνδυασμό με το πάγωμα
Πολυδιαφημισμένο

περίπτωση

του νέου προγράμματοε
του ΤΑΙΠΕΔ λόγω
ΔΕΣΦΑ évas ολόκληροε μηχα
vioiiôs εξωστρέφααε iacos ο μόνοε
με κάποια αποτελέσματα την
διετία βρίσκεται σε αδράνεια

αποκρατικοποιήσεων

τελευταία

αναφέρουν επενδυτικοί
τραπεζίτεβ που παρακολουθούν
από κοντά το πρόγραμμα Ομωβ
εκτιμάται neos είναι θέμα χρόνου

Ενα χρόνο και

τρεις

μήνες μετά
τη νομοθέτηση του
δεν λειτουργεί

Αερίου ΔΕΣΦΑ και οι διαβου
λεύσειε xns κυβέρνησα με tous
δανειστέε αλλά και tous νομικού5
tous συμβούλουβ για την
του διαγωνισμού κρατούν
σε ομηρία την επικαιροποί
ηση του προγράμματοε
Asset Development
Plan ADP Πρόγραμμα
που έχει μεν εγκριθεί από το Δ.Σ
του ΤΑΙΠΕΔ αλλά μία ημέρα πριν
από το ναυάγιο του ΔΕΣΦΑ
Εκτοτε αναμένονται οι κατευ
θύνσειβ από τον μέτοχο και τα
υπουργεία Οικονομικών και Ενερ
γείαε Και αυτό καθυστερεί με
τη σειρά του την υποβολή του
ADP npos έγκριση στο Κυβερνητικό
Συμβούλιο Οικονομικήε Πο
επανεκκίνηση

αποκρατικοποιήσεων

οι δανείσω να ανοίξουν και αυτό
το μέτωπο παρά τη φαινομενική
ηρεμία και x\s καθησυχαστικέε
διαρροέε που κάνει το υπουργείο
Οικονομικών Ουδείε έχων εμπειρία
από διοίκηση επιχειρήσεων
και διαχείριση περιουσίαε δεν
nos το αρχιτεκτόνημα αυτό
θα μπορεί να λειτουργήσει στην
καλύτερη περίπτωση πριν από
τα τέλη του 2017
Πάντωε ο πρόεδροβ του εποπτικού
συμβουλίου του υπερτα
μείου Jacques Le Pape προχώρησε
προ ολίγων ημερών στην πρόσληψη
συμβούλου για την αναζήτηση
την επιλογή και την τοποθέτηση
των εκτελεστικών και μη
εκτελεστικών μελών του διοικητικού
πιστεύει

συμβούλιου του υπερτα
μείου αλλά και συμβούλου για
τη διαμόρφωση του προγράμμα
ras αμοιβών tous Ωστόσο οι πα
ροικούντε5 την Ιερουσαλήμ εκτιμούν
nos η επιλογή θα αποτέλεσα
προϊόν πολιτική διαπραγμάτευση
και όχι επιλογήΒ και αξιολόγησα
στελεχών από την αγορά
κατάλληλων να αναλάβουν ρόλο
σε ένα εγχείρημα ôncûs η ΕΕΣΠ
Αυτό αφήνει το ΤΑΙΠΕΔ μόνο του
στην πρώτη γραμμή των
Αλλά η εμπλοκή
με το ναυάγιο του Διαχειριστή
Εθνικού Συστήματο5 Φυσικού
αποκρατικοποιήσεων

λιτικήε ΚΥΣΟΙΠ
Εμπλοκή

Η

Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ έχει εμπλακεί
amts xis ημέρεβ και σε μια κρίσιμη
διελκυστίνδα για τη μεταφορά ή
μη των υπολοίπων περιφερειακών
αεροδρομίων και λιμανιών που
κατέχει στο υπερταμειο Με την
υποχρέωση xns xcopas να εισφέρει
και νέα περιουσιακά στοιχεία στην
ΕΕΣΠ το διοικητικό του συμβούλιο
βρίσκεται ενώπιον διλήμματοε
ποια από αυτά τα λιμάνια και
να κρατήσει Και αυτό
διότι παρά τη γραμμή να
στο σύνολό tous στο υπερταμειο
διαπιστώνεται σοβαρό
επενδυτικό ενδιαφέρον για ορισμένα
εξ αυτών
Και με αυτό το δεδομένο το
ΤΑΓΠΕΔ δεν επιτρέπεται να απεμπολήσει
περιουσία του την ώρα
αεροδρόμια

περάσουν

εμπλοκή με το ναυάγιο του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΔΕΣΦΑ και οι διαβουλεύσεις για επανεκκίνηση του διαγωνισμού κρατούν

σε ομηρία την επικαιροποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων

που είναι αμφίβολη η επίτευξη

των στόχων του για τα έσοδα
Στην πραγματικότητα αυτό που
διακυβεύεται είναι εάν τα
έσοδα από παραχωρήσει
λιμανιών και αεροδρομίων θα
στο xpéos εξ
öncos όλα τα έσοδα του
ΤΑΙΠΕΔ ή θα πάνε και σε κρατι
μελλοντικά

κατευθυνθούν

ολόκληρου

επενδύσει öncos προβλέπει
το καταστατικό ms ΕΕΣΠ
Βέβαια αυτά δεν είναι παρά τα
μικρότερα από τα προβλήματα
του ΤΑΙΠΕΔ To ADP που θα υποβληθεί
npos υπογραφή στο
Kés

Κυβερνητικό

Συμβούλιο Οικονομία
Πολιτικήβ προβλέπει την πρόσληψη
συμβούλων για την αποκρα¬

τικοποίηση των βασικότερων
περιουσιακών του
στοιχείων ônajs το 35 των ΕΛΠΕ
το 17 ms ΔΕΗ το 5 του ΟΤΕ
το 23 ms ΕΥΑΘ το 11 ms ΕΥ
ΔΑΠ και το 65 ms ΔΕΠΑ Οι σύμβουλοι
θα έπρεπε να έχουν αναλάβει
στην πλειονότητα των
έργο éd)s τα τέλη του
Δεκεμβρίου και σε μια δυο περιπτώσει
écûs τα τέλη Ιανουαρίου
Οι συγκεκριμένεβ ενέργειεβ öncos
και η έγκρισή tous από το ΚΥΣΟΙΠ
έχουν περιληφθεί πέραν του ADP
και στα προαπαιτούμενα του σχεδίου
συμφωνία με tous δανειστέβ
με την οποία θα ολοκληρωθεί η
δεύτερη αξιολόγηση
εναπομεινάντων

περιπτώσεων
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[Η Καθηµερινή]: Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον «πάγο» οι
αποκρατικοποιήσεις
Εκτός του ραντάρ των δανειστών φαίνεται να έχει µείνει το περιβόητο πλέον υπερταµείο. Η επισήµως
ονοµαζόµενη Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΠ), ένα χρόνο και τρεις µήνες µετά
τη νοµοθέτησή της, παραµένει στα χαρτιά και µόνον, µε εξαίρεση το εποπτικό της συµβούλιο.
Οµως οι καθυστερήσεις στη συγκρότηση και τη λειτουργία της έχουν εκτροχιάσει ολόκληρο το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων και έχουν υποβαθµίσει τον ρόλο του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), µε
αποτέλεσµα να καθυστερούν κρίσιµες µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να φέρουν επενδύσεις και θέσεις
εργασίας στην ελληνική οικονοµία. Αυτό σηµειώνουν στην «Κ» ξένα επενδυτικά κεφάλαια από τη Νέα
Υόρκη που συµµετείχαν στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πολυδιαφηµισµένο και φιλόδοξο
ως εγχείρηµα, η µετάθεση της λειτουργίας του –στην καλύτερη περίπτωση– την άνοιξη του 2017
ισοδυναµεί µε «πάγωµα» κάθε νέας σηµαντικής πρωτοβουλίας.
Σε συνδυασµό µε το «πάγωµα» του νέου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, λόγω ΔΕΣΦΑ,
«ένας ολόκληρος µηχανισµός εξωστρέφειας, ίσως ο µόνος µε κάποια αποτελέσµατα την τελευταία διετία,
βρίσκεται σε αδράνεια», αναφέρουν επενδυτικοί τραπεζίτες που παρακολουθούν από κοντά το
πρόγραµµα. Οµως εκτιµάται πως είναι θέµα χρόνου οι δανειστές να ανοίξουν και αυτό το µέτωπο, παρά τη
φαινοµενική ηρεµία και τις καθησυχαστικές διαρροές που κάνει το υπουργείο Οικονοµικών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον "πάγο" οι αποκρατικοποιήσεις
Εκτός του ραντάρ των δανειστών φαίνεται να έχει µείνει το περιβόητο πλέον υπερταµείο. Η επισήµως
ονοµαζόµενη Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΠ), ένα χρόνο και τρεις µήνες µετά
τη νοµοθέτησή της, παραµένει στα χαρτιά και µόνον, µε εξαίρεση το εποπτικό της συµβούλιο. Οµως οι
καθυστερήσεις στη συγκρότηση και τη λειτουργία της έχουν εκτροχιάσει ολόκληρο το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων και έχουν υποβαθµίσει τον ρόλο του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), µε
αποτέλεσµα να καθυστερούν κρίσιµες µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να φέρουν επενδύσεις και θέσεις
εργασίας στην ελληνική οικονοµία. Αυτό σηµειώνουν στην "Κ" ξένα επενδυτικά κεφάλαια από τη Νέα
Υόρκη που συµµετείχαν στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πολυδιαφηµισµένο και φιλόδοξο
ως εγχείρηµα, η µετάθεση της λειτουργίας του -στην καλύτερη περίπτωση- την άνοιξη του 2017 ισοδυναµεί
µε "πάγωµα" κάθε νέας σηµαντικής πρωτοβουλίας. Σε συνδυασµό µε το...
Καθηµερινή ·

πριν από 3 ηµέρες 3 ώρες ·
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Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον «πάγο» οι αποκρατικοποιήσεις

Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον «πάγο» οι
αποκρατικοποιήσεις
Εκτός του ραντάρ των δανειστών φαίνεται να έχει µείνει το περιβόητο πλέον υπερταµείο. Η επισήµως
ονοµαζόµενη Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΠ), ένα χρόνο και τρεις µήνες µετά
τη νοµοθέτησή της, παραµένει στα χαρτιά και µόνον, µε εξαίρεση το εποπτικό της συµβούλιο.
Οµως οι καθυστερήσεις στη συγκρότηση και τη λειτουργία της έχουν εκτροχιάσει ολόκληρο το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων και έχουν υποβαθµίσει τον ρόλο του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), µε
αποτέλεσµα να καθυστερούν κρίσιµες µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να φέρουν επενδύσεις και θέσεις
εργασίας στην ελληνική οικονοµία. Αυτό σηµειώνουν στην «Κ» ξένα επενδυτικά κεφάλαια από τη Νέα
Υόρκη που συµµετείχαν στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πολυδιαφηµισµένο και φιλόδοξο
ως εγχείρηµα, η µετάθεση της λειτουργίας του –στην καλύτερη περίπτωση– την άνοιξη του 2017
ισοδυναµεί µε «πάγωµα» κάθε νέας σηµαντικής πρωτοβουλίας.
Σε συνδυασµό µε το «πάγωµα» του νέου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, λόγω ΔΕΣΦΑ,
«ένας ολόκληρος µηχανισµός εξωστρέφειας, ίσως ο µόνος µε κάποια αποτελέσµατα την τελευταία διετία,
βρίσκεται σε αδράνεια», αναφέρουν επενδυτικοί τραπεζίτες που παρακολουθούν από κοντά το
πρόγραµµα. Οµως εκτιµάται πως είναι θέµα χρόνου οι δανειστές να ανοίξουν και αυτό το µέτωπο, παρά τη
φαινοµενική ηρεµία και τις καθησυχαστικές διαρροές που κάνει το υπουργείο Οικονοµικών. Ουδείς έχων
εµπειρία από διοίκηση επιχειρήσεων και διαχείριση περιουσίας δεν πιστεύει πως το αρχιτεκτόνηµα αυτό θα
µπορεί να λειτουργήσει, στην καλύτερη περίπτωση, πριν από τα τέλη του 2017.
Πάντως, ο πρόεδρος του εποπτικού συµβουλίου του υπερταµείου Jacques Le Pape προχώρησε προ ολίγων
ηµερών στην πρόσληψη συµβούλου για την αναζήτηση, την επιλογή και την τοποθέτηση των εκτελεστικών
και µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβούλιου του υπερταµείου, αλλά και συµβούλου για τη
διαµόρφωση του προγράµµατος αµοιβών τους. Ωστόσο, οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ εκτιµούν πως η
επιλογή θα αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγµάτευσης και όχι επιλογής και αξιολόγησης στελεχών από
την αγορά, κατάλληλων να αναλάβουν ρόλο σε ένα εγχείρηµα όπως η ΕΕΣΠ. Αυτό αφήνει το ΤΑΙΠΕΔ µόνο
του στην πρώτη γραµµή των αποκρατικοποιήσεων. Αλλά η εµπλοκή µε το «ναυάγιο» του Διαχειριστή
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης µε τους δανειστές,
αλλά και τους νοµικούς τους συµβούλους για την επανεκκίνηση του διαγωνισµού κρατούν σε οµηρία την
επικαιροποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων (Asset Development Plan - ADP). Πρόγραµµα που
έχει µεν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά µία ηµέρα πριν από το «ναυάγιο» του ΔΕΣΦΑ. Εκτοτε
αναµένονται οι κατευθύνσεις από τον µέτοχο και τα υπουργεία Οικονοµικών και Ενεργείας. Και αυτό
καθυστερεί, µε τη σειρά του, την υποβολή του ADP προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).
Εµπλοκή
Επιπλέον το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει εµπλακεί αυτές τις ηµέρες και σε µια κρίσιµη
διελκυστίνδα για τη µεταφορά ή µη των υπολοίπων περιφερειακών αεροδροµίων και λιµανιών που κατέχει
στο υπερταµείο. Με την υποχρέωση της χώρας να εισφέρει και νέα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕΣΠ, το
διοικητικό του συµβούλιο βρίσκεται ενώπιον διλήµµατος ποια από αυτά τα λιµάνια και αεροδρόµια να
κρατήσει. Και αυτό διότι, παρά τη «γραµµή» να περάσουν στο σύνολό τους στο υπερταµείο, διαπιστώνεται
σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ορισµένα εξ αυτών.
Και µε αυτό το δεδοµένο, το ΤΑΙΠΕΔ δεν επιτρέπεται να απεµπολήσει περιουσία του την ώρα που είναι
αµφίβολη η επίτευξη των στόχων του για τα έσοδα. Στην πραγµατικότητα, αυτό που διακυβεύεται είναι
εάν τα µελλοντικά έσοδα από παραχωρήσεις λιµανιών και αεροδροµίων θα κατευθυνθούν στο χρέος εξ
ολόκληρου, όπως όλα τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, ή θα πάνε και σε κρατικές επενδύσεις, όπως προβλέπει το
καταστατικό της ΕΕΣΠ.
Βέβαια, αυτά δεν είναι παρά τα µικρότερα από τα προβλήµατα του ΤΑΙΠΕΔ. Το ADP, που θα υποβληθεί
προς υπογραφή στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής, προβλέπει την πρόσληψη συµβούλων
για την αποκρατικοποίηση των βασικότερων εναποµεινάντων περιουσιακών του στοιχείων, όπως το 35%
των ΕΛΠΕ, το 17% της ΔΕΗ, το 5% του ΟΤΕ, το 23% της ΕΥΑΘ, το 11% της ΕΥΔΑΠ και το 65% της ΔΕΠΑ. Οι
σύµβουλοι θα έπρεπε να έχουν αναλάβει στην πλειονότητα των περιπτώσεων έργο έως τα τέλη του
Δεκεµβρίου και σε µια δυο περιπτώσεις έως τα τέλη Ιανουαρίου. Οι συγκεκριµένες ενέργειες όπως και η
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έγκρισή τους από το ΚΥΣΟΙΠ έχουν περιληφθεί, πέραν του ADP, και στα προαπαιτούµενα του σχεδίου
συµφωνίας µε τους δανειστές, µε την οποία θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση.
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Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον «πάγο» οι αποκρατικοποιήσεις
Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον «πάγο» οι αποκρατικοποιήσεις
Εκτός του ραντάρ των δανειστών φαίνεται να έχει µείνει το περιβόητο πλέον υπερταµείο. Η επισήµως
ονοµαζόµενη Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΠ), ένα χρόνο και τρεις µήνες µετά
τη νοµοθέτησή της, παραµένει στα χαρτιά και µόνον, µε εξαίρεση το εποπτικό της συµβούλιο.
Οµως οι καθυστερήσεις στη συγκρότηση και τη λειτουργία της έχουν εκτροχιάσει ολόκληρο το
πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και έχουν υποβαθµίσει τον ρόλο του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων
(ΤΑΙΠΕΔ), µε αποτέλεσµα να καθυστερούν κρίσιµες µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να φέρουν
επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονοµία. Αυτό σηµειώνουν στην «Κ» ξένα επενδυτικά
κεφάλαια από τη Νέα Υόρκη που συµµετείχαν στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Πολυδιαφηµισµένο και φιλόδοξο ως εγχείρηµα, η µετάθεση της λειτουργίας του –στην καλύτερη
περίπτωση– την άνοιξη του 2017 ισοδυναµεί µε «πάγωµα» κάθε νέας σηµαντικής πρωτοβουλίας. Σε
συνδυασµό µε το «πάγωµα» του νέου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, λόγω ΔΕΣΦΑ, «ένας
ολόκληρος µηχανισµός εξωστρέφειας, ίσως ο µόνος µε κάποια αποτελέσµατα την τελευταία διετία,
βρίσκεται σε αδράνεια», αναφέρουν επενδυτικοί τραπεζίτες που παρακολουθούν από κοντά το
πρόγραµµα.
Οµως εκτιµάται πως είναι θέµα χρόνου οι δανειστές να ανοίξουν και αυτό το µέτωπο, παρά τη
φαινοµενική ηρεµία και τις καθησυχαστικές διαρροές που κάνει το υπουργείο Οικονοµικών. Ουδείς έχων
εµπειρία από διοίκηση επιχειρήσεων και διαχείριση περιουσίας δεν πιστεύει πως το αρχιτεκτόνηµα αυτό θα
µπορεί να λειτουργήσει, στην καλύτερη περίπτωση, πριν από τα τέλη του 2017. Πάντως, ο πρόεδρος του
εποπτικού συµβουλίου του υπερταµείου Jacques Le Pape προχώρησε προ ολίγων ηµερών στην πρόσληψη
συµβούλου για την αναζήτηση, την επιλογή και την τοποθέτηση των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών
µελών του διοικητικού συµβούλιου του υπερταµείου, αλλά και συµβούλου για τη διαµόρφωση του
προγράµµατος αµοιβών τους. Ωστόσο, οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ εκτιµούν πως η επιλογή θα
αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγµάτευσης και όχι επιλογής και αξιολόγησης στελεχών από την αγορά,
κατάλληλων να αναλάβουν ρόλο σε ένα εγχείρηµα όπως η ΕΕΣΠ. Αυτό αφήνει το ΤΑΙΠΕΔ µόνο του στην
πρώτη γραµµή των αποκρατικοποιήσεων. Αλλά η εµπλοκή µε το «ναυάγιο» του Διαχειριστή Εθνικού
Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης µε τους δανειστές, αλλά και
τους νοµικούς τους συµβούλους για την επανεκκίνηση του διαγωνισµού κρατούν σε οµηρία την
επικαιροποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων (Asset Development Plan - ADP).
Πρόγραµµα που έχει µεν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά µία ηµέρα πριν από το «ναυάγιο» του
ΔΕΣΦΑ. Εκτοτε αναµένονται οι κατευθύνσεις από τον µέτοχο και τα υπουργεία Οικονοµικών και
Ενεργείας. Και αυτό καθυστερεί, µε τη σειρά του, την υποβολή του ADP προς έγκριση στο Κυβερνητικό
Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Εµπλοκή Επιπλέον το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει
εµπλακεί αυτές τις ηµέρες και σε µια κρίσιµη διελκυστίνδα για τη µεταφορά ή µη των υπολοίπων
περιφερειακών αεροδροµίων και λιµανιών που κατέχει στο υπερταµείο. Με την υποχρέωση της χώρας να
εισφέρει και νέα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕΣΠ, το διοικητικό του συµβούλιο βρίσκεται ενώπιον
διλήµµατος ποια από αυτά τα λιµάνια και αεροδρόµια να κρατήσει. Και αυτό διότι, παρά τη «γραµµή» να
περάσουν στο σύνολό τους στο υπερταµείο, διαπιστώνεται σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ορισµένα
εξ αυτών. Και µε αυτό το δεδοµένο, το ΤΑΙΠΕΔ δεν επιτρέπεται να απεµπολήσει περιουσία του την ώρα που
είναι αµφίβολη η επίτευξη των στόχων του για τα έσοδα. Στην πραγµατικότητα, αυτό που διακυβεύεται
είναι εάν τα µελλοντικά έσοδα από παραχωρήσεις λιµανιών και αεροδροµίων θα κατευθυνθούν στο χρέος
εξ ολόκληρου, όπως όλα τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, ή θα πάνε και σε κρατικές επενδύσεις, όπως προβλέπει το
καταστατικό της ΕΕΣΠ. Βέβαια, αυτά δεν είναι παρά τα µικρότερα από τα προβλήµατα του ΤΑΙΠΕΔ. Το
ADP, που θα υποβληθεί προς υπογραφή στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής, προβλέπει την
πρόσληψη συµβούλων για την αποκρατικοποίηση των βασικότερων εναποµεινάντων περιουσιακών του
στοιχείων, όπως το 35% των ΕΛΠΕ, το 17% της ΔΕΗ, το 5% του ΟΤΕ, το 23% της ΕΥΑΘ, το 11% της ΕΥΔΑΠ
και το 65% της ΔΕΠΑ. Οι σύµβουλοι θα έπρεπε να έχουν αναλάβει στην πλειονότητα των περιπτώσεων
έργο έως τα τέλη του Δεκεµβρίου και σε µια δυο περιπτώσεις έως τα τέλη Ιανουαρίου. Οι συγκεκριµένες
ενέργειες όπως και η έγκρισή τους από το ΚΥΣΟΙΠ έχουν περιληφθεί, πέραν του ADP, και στα
προαπαιτούµενα του σχεδίου συµφωνίας µε τους δανειστές, µε την οποία θα ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση.
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Στα χαρτιά παραµένει το υπερταµείο και στον «πάγο» οι αποκρατικοποιήσεις

Εκτός του ραντάρ των δανειστών φαίνεται να έχει µείνει το περιβόητο πλέον υπερταµείο. Η επισήµως
ονοµαζόµενη Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΠ), ένα χρόνο και τρεις µήνες µετά
τη νοµοθέτησή της, παραµένει στα χαρτιά και µόνον, µε εξαίρεση το εποπτικό της συµβούλιο.
Οµως οι καθυστερήσεις στη συγκρότηση και τη λειτουργία της έχουν εκτροχιάσει ολόκληρο το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων και έχουν υποβαθµίσει τον ρόλο του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), µε
αποτέλεσµα να καθυστερούν κρίσιµες µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να φέρουν επενδύσεις και θέσεις
εργασίας στην ελληνική οικονοµία. Αυτό σηµειώνουν στην «Κ» ξένα επενδυτικά κεφάλαια από τη Νέα
Υόρκη που συµµετείχαν στο 18ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πολυδιαφηµισµένο και φιλόδοξο
ως εγχείρηµα, η µετάθεση της λειτουργίας του –στην καλύτερη περίπτωση– την άνοιξη του 2017
ισοδυναµεί µε «πάγωµα» κάθε νέας σηµαντικής πρωτοβουλίας.
Σε συνδυασµό µε το «πάγωµα» του νέου προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, λόγω ΔΕΣΦΑ,
«ένας ολόκληρος µηχανισµός εξωστρέφειας, ίσως ο µόνος µε κάποια αποτελέσµατα την τελευταία διετία,
βρίσκεται σε αδράνεια», αναφέρουν επενδυτικοί τραπεζίτες που παρακολουθούν από κοντά το
πρόγραµµα. Οµως εκτιµάται πως είναι θέµα χρόνου οι δανειστές να ανοίξουν και αυτό το µέτωπο, παρά τη
φαινοµενική ηρεµία και τις καθησυχαστικές διαρροές που κάνει το υπουργείο Οικονοµικών. Ουδείς έχων
εµπειρία από διοίκηση επιχειρήσεων και διαχείριση περιουσίας δεν πιστεύει πως το αρχιτεκτόνηµα αυτό θα
µπορεί να λειτουργήσει, στην καλύτερη περίπτωση, πριν από τα τέλη του 2017.
Πάντως, ο πρόεδρος του εποπτικού συµβουλίου του υπερταµείου Jacques Le Pape προχώρησε προ ολίγων
ηµερών στην πρόσληψη συµβούλου για την αναζήτηση, την επιλογή και την τοποθέτηση των εκτελεστικών
και µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβούλιου του υπερταµείου, αλλά και συµβούλου για τη
διαµόρφωση του προγράµµατος αµοιβών τους. Ωστόσο, οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ εκτιµούν πως η
επιλογή θα αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγµάτευσης και όχι επιλογής και αξιολόγησης στελεχών από
την αγορά, κατάλληλων να αναλάβουν ρόλο σε ένα εγχείρηµα όπως η ΕΕΣΠ. Αυτό αφήνει το ΤΑΙΠΕΔ µόνο
του στην πρώτη γραµµή των αποκρατικοποιήσεων. Αλλά η εµπλοκή µε το «ναυάγιο» του Διαχειριστή
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης µε τους δανειστές,
αλλά και τους νοµικούς τους συµβούλους για την επανεκκίνηση του διαγωνισµού κρατούν σε οµηρία την
επικαιροποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων (Asset Development Plan - ADP). Πρόγραµµα που
έχει µεν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά µία ηµέρα πριν από το «ναυάγιο» του ΔΕΣΦΑ. Εκτοτε
αναµένονται οι κατευθύνσεις από τον µέτοχο και τα υπουργεία Οικονοµικών και Ενεργείας. Και αυτό
καθυστερεί, µε τη σειρά του, την υποβολή του ADP προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).
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Εµπλοκή
Επιπλέον το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει εµπλακεί αυτές τις ηµέρες και σε µια κρίσιµη
διελκυστίνδα για τη µεταφορά ή µη των υπολοίπων περιφερειακών αεροδροµίων και λιµανιών που κατέχει
στο υπερταµείο. Με την υποχρέωση της χώρας να εισφέρει και νέα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕΣΠ, το
διοικητικό του συµβούλιο βρίσκεται ενώπιον διλήµµατος ποια από αυτά τα λιµάνια και αεροδρόµια να
κρατήσει. Και αυτό διότι, παρά τη «γραµµή» να περάσουν στο σύνολό τους στο υπερταµείο, διαπιστώνεται
σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ορισµένα εξ αυτών.
Και µε αυτό το δεδοµένο, το ΤΑΙΠΕΔ δεν επιτρέπεται να απεµπολήσει περιουσία του την ώρα που είναι
αµφίβολη η επίτευξη των στόχων του για τα έσοδα. Στην πραγµατικότητα, αυτό που διακυβεύεται είναι
εάν τα µελλοντικά έσοδα από παραχωρήσεις λιµανιών και αεροδροµίων θα κατευθυνθούν στο χρέος εξ
ολόκληρου, όπως όλα τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, ή θα πάνε και σε κρατικές επενδύσεις, όπως προβλέπει το
καταστατικό της ΕΕΣΠ.
Βέβαια, αυτά δεν είναι παρά τα µικρότερα από τα προβλήµατα του ΤΑΙΠΕΔ. Το ADP, που θα υποβληθεί
προς υπογραφή στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής, προβλέπει την πρόσληψη συµβούλων
για την αποκρατικοποίηση των βασικότερων εναποµεινάντων περιουσιακών του στοιχείων, όπως το 35%
των ΕΛΠΕ, το 17% της ΔΕΗ, το 5% του ΟΤΕ, το 23% της ΕΥΑΘ, το 11% της ΕΥΔΑΠ και το 65% της ΔΕΠΑ. Οι
σύµβουλοι θα έπρεπε να έχουν αναλάβει στην πλειονότητα των περιπτώσεων έργο έως τα τέλη του
Δεκεµβρίου και σε µια δυο περιπτώσεις έως τα τέλη Ιανουαρίου. Οι συγκεκριµένες ενέργειες όπως και η
έγκρισή τους από το ΚΥΣΟΙΠ έχουν περιληφθεί, πέραν του ADP, και στα προαπαιτούµενα του σχεδίου
συµφωνίας µε τους δανειστές, µε την οποία θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση.
kathimerini.gr
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Τα φωτοβολταϊκά deals που…
"ξεσήκωσαν" τη Θεσσαλία
Του Χάρη Φλουδόπουλου
Τη χρονιά που πέρασε, οι αγοραπωλησίες και εξαγορές ενεργειακών εταιρειών ήταν µάλλον
υποτονικές, αντικατοπτρίζοντας το κλίµα αβεβαιότητας που υπάρχει στην εγχώρια αγορά.
Ωστόσο το γεγονός ότι υπό την πίεση των δανειστών ελήφθησαν µέτρα για την εξυγίανση του
ειδικού λογαριασµού του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ, δηµιούργησε ένα πιο
ευκρινές περιβάλλον για κάποιους επενδυτές, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν κάποια σηµάδια
ζωής και να προχωρήσουν κάποιες συµφωνίες στον κλάδο.
Μάλιστα δύο από τα πιο ενδιαφέροντα deals που δείχνουν ότι κάτι αρχίζει και κινείται στον
άλλοτε καλπάζοντα τοµέα των φωτοβολταϊκών, έγιναν στη ίδια περιφέρεια και δηµιούργησαν
αίσθηση, στην πρώτη περίπτωση για το ποιος είναι ο αγοραστής και στη δεύτερη για το ποιος
είναι ο πωλητής.
Ειδικότερα, η πρώτη µεγάλη εξαγορά φωτοβολταϊκού, µε τη
συνολική αξία της επένδυσης να ξεπερνά τα 20 εκατοµµύρια
ευρώ, έγινε στα Φάρσαλα, µε αγοράστρια την εταιρεία Inteco
Beteiligungs GmBH, µια ρωσικών συµφερόντων εταιρεία µε έδρα
την Αυστρία. Η είδηση δεν έγινε ευρύτερα γνωστή παρά µόνο
προκάλεσε αίσθηση στους παροικούντες στην φωτοβολταϊκή
αγορά κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η αγοράστρια εταιρεία
ανήκε µέχρι πρόσφατα στην ρωσίδα επιχειρηµατία Yelena
Baturina. H Baturina , η οποία µάλιστα πριν την Ελλάδα είχε κάνει
παρόµοια εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ιταλία, θεωρείται
ως η πλουσιότερη Ρωσίδα µε περιουσία άνω του 1 δις δολαρίων.
Μέχρι πρότινος διατηρούσε επιχειρηµατικές δραστηριότητες
µεταξύ άλλων στον τοµέα των κατασκευών, των υλικών της
τεχνολογίας, των τσιµέντων, της βιοµηχανίας και των ορυκτών,
ενώ το τελευταίο διάστηµα φέρεται να έχει επικεντρωθεί στον τοµέα των ξενοδοχείων.
Οι σχετικές δηµοσιεύσεις πάντως άφησαν αρκετά ερωτήµατα στην αγορά τόσο για το ποιος
είναι ο πωλητής του έργου όσο και για το εάν πρόκειται για εν ενεργεία φωτοβολταϊκό ή για
άδεια. Πληροφορίες του Capital.gr, πάντως, αναφέρουν ότι η εξαγορά αφορά πιθανότατα σε
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άδεια που είχε καταφέρει να εξασφαλίσει µετά από προσπάθειες ετών, επενδυτικό σχήµα, στο
οποίο συµµετείχε fund ισραηλινών συµφερόντων. Ωστόσο µόλις εξασφαλίστηκε η άδεια, η
ελληνική αγορά είχε εισέλθει σε φάση περιδίνησης και είχαν κάνει την εµφάνισή τους τα γνωστά
προβλήµατα µε τις καθυστερήσεις πληρωµών των παραγωγών ΑΠΕ από τον ειδικό λογαριασµό
του ΛΑΓΗΕ. Αποτέλεσµα το έργο να µην προχωρήσει και τελικά οι επενδυτές να επιλέξουν τη
λύση της πώλησης, της άδειας η οποία αφορά σε πάρκο 20MW.
Στις αρχές ∆εκεµβρίου πάντως έγινε και µια άλλη ενδιαφέρουσα πώληση φωτοβολταϊκού
πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Ο λόγος για την πώληση έργων από την Quest
Ενεργειακή ΑΕ, θυγατρική της Quest Συµµετοχών , εταιρείας του προέδρου του ΣΕΒ Θ. Φέσσα.
Συγκεκριµένα η Quest Ενεργειακή παραχώρησε έναντι 25,19 εκατ. ευρώ τη θυγατρική Quest
Ενεργειακή Κτηµατική, εταιρεία που ελέγχει ένα µεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στον Αλµυρό
Μαγνησίας ισχύος 10MW, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από το Νοέµβριο του 2013. Η ίδια
εταιρεία ελέγχει και ένα µικρότερο έργο στη Θήβα (7,5MW) που λειτουργεί από το Σεπτέµβριο
του 2012. Αγοραστής στην πώληση της Quest Ενεργειακή είναι εταιρεία µε έδρα την Κύπρο.
Το ενδιαφέρον µε το συγκεκριµένο deal είναι ότι απασχόλησε προ µηνός και το επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το περιστατικό συνέβη σε πάνελ που συµµετείχε ο
πρόεδρος του ΣΕΒ, όταν ένας εκ των παρισταµένων fund managers δήλωσε ότι κάτω από τις
τρέχουσες συνθήκες στην Ελλάδα δεν προτίθεται να βάλει στη χώρα ούτε σεντ, για να
απαντήσει ο κ. Φέσσας ότι η κατάσταση στη χώρα δεν είναι τόσο αρνητική και ότι ακόµη και
σήµερα γίνονται επωφελή deals, όπως αυτό της πώλησης µονάδας ΑΠΕ µε συµφέροντες όρους
τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή.
http://www.capital.gr/story/3181462/ta-fotoboltaika-deals-pou-xesikosan-ti-thessalia
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Ολίγα τινα και ενδιαφέροντα(;) περί «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ»
ΠΑΝΓΑΙΑ: Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης
είχε ανακοινώσει ο Δ/νων Σύμβουλος Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου
Capital Link Invest in Greece Forum που πραγματοποιήθηκε προ μηνός περίπου στη
Νέα Υόρκη...
ΠΑΝΓΑΙΑ (Ι): Καλόν θα ήταν όμως να φρόντιζαν και για την… επέκταση των
χρηματιστηριακών συναλλαγών τους στο ταμπλό, γιατί είναι απαράδεκτον από της
εισαγωγής της εταιρείας σε αυτό να έχει να επιδείξει σύνολον συναλλαγών ούτε καν
21 χιλιάδων τεμαχίων(!!)….
ΠΑΝΓΑΙΑ(ΙΙ): Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για την 9μηνη περίοδο που έληξε την 30
Σεπτεμβρίου 2016 αυξήθηκε κατά 4,3% και ανήλθε σε €85,9 εκατ. έναντι €82,4 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Τα κέρδη προ φόρων περιόδου αυξήθηκαν κατά 6,0% (εννεάμηνο 2016: €58,8
εκατ., εννεάμηνο 2015: €55,4 εκατ.), μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της
αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.
Επίσης τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και
αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,6%
(εννεάμηνο 2016: €74,2 εκατ., εννεάμηνο 2015: €71,0 εκατ.).
Τα κέρδη περιόδου για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €38,5 εκατ. (έναντι ζημιών
€3,1 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2015).
Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθε σε €1.179,6
εκατ. ή €4,62 ανά μετοχή.
Διένειμε προ ημερών προσωρινό μέρισμα 0,067 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), το
οποίο είναι μέρος του μερίσματος της χρήσης 2016…
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Ετικέττες: Ο ∆ΗΚΤΗΣ

Ξαναπυκνώνουν σταδιακά οι επαφές µεταξύ ελληνικού ∆ηµοσίου και ξένων επενδυτικών τραπεζών, καθώς η
προοπτική αναχρηµατοδότησης οµολόγου του ελληνικού ∆ηµοσίου το καλοκαίρι δηµιουργεί αντικείµενο
ενδεχόµενης συνεργασίας. Παράλληλα η λειτουργία του υπερταµείου, όταν και όπως αυτή τελικά ξεκινήσει, θα
απαιτήσει σηµαντικό συµβουλευτικό έργο. «Η λογική είναι απλή», εξηγεί στη στήλη στέλεχος µεγάλης
ευρωπαϊκής επενδυτικής τράπεζας που συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία των επαφών: «Επιχειρούµε να
διερευνήσουµε εάν και πώς θα βοηθήσουµε το ελληνικό ∆ηµόσιο να αναχρηµατοδοτήσει το οµόλογο του 1,5
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δισ. που εκδόθηκε από τον Σαµαρά το καλοκαίρι του 2014 και ωριµάζει φέτος τον Ιούλιο και µε αυτή τη
συνεργασία, ως προηγούµενο, να επεκτείνουµε τις προοπτικές για δουλειές στο µέτωπο των
αποκρατικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων των κρατικών επιχειρήσεων που θα πρέπει κάποια στιγµή να
δροµολογήσει µέσω του υπερταµείου η Αθήνα». Με άλλα λόγια, «θα βάλουν πλάτη» στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να ξαναβγεί στις αγορές, µε ένα µικρής πραγµατικής αξίας οµόλογο, αλλά µεγάλης συµβολικής
και πολιτικής αξίας, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος συνεργασιών στην επενδυτική τραπεζική. «Αυτή είναι
η δουλειά των επενδυτικών τραπεζών και την κάνουν ανά τον πλανήτη µε την κατάλληλη πάντοτε αµοιβή»,
επιβεβαιώνει άλλη πηγή. Αλλες πηγές προσθέτουν και την ανάγκη συµβουλευτικών υπηρεσιών και τη
διαχείριση των NPL’s, δηλαδή τη διαµεσολάβηση µε τα funds.
Η βοήθεια και οι... προµήθειες των ξένων
Ειδικά όσον αφορά στο οµόλογο του 1,5 δισ. που λήγει στις 17 Ιουλίου, ξένοι τραπεζίτες εκτιµούν πως
µπορούν να αναλάβουν ακόµα και την εγγυηµένη αναδοχή του, διότι το ποσό µπορεί να καλυφθεί εύκολα. Το
ελληνικό ∆ηµόσιο θα µπορέσει έτσι, αν του δοθεί η ευκαιρία, να βελτιώσει το κλίµα στο εξωτερικό,
σηµατοδοτώντας πως «έχει επιστρέψει στις αγορές» και να ελπίζει στη δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου. Με
δεδοµένο πως ακόµα στόχος της χώρας είναι να αναχρηµατοδοτηθεί από τις αγορές και όχι να υπογράψει ένα
τέταρτο µνηµόνιο, «όλοι θα δώσουν τον αγώνα τον καλό», σηµειώνει µε σκωπτική διάθεση ξένος διαχειριστής
κεφαλαίων. Τι σηµαίνει αυτό για τους ξένους επενδυτικούς τραπεζίτες; Προµήθειες της τάξης του 2%-2,5% επί
των αντληθέντων κεφαλαίων (υψηλότερες από αυτές του 1,5%-2% που ζητούν από χώρες µε καλύτερη
πιστοληπτική αξιολόγηση) και επιπλέον µια ποσοστιαία µονάδα εάν γίνει hard underwriting, αγοράσουν οι
ίδιες δηλαδή ενδεχόµενα αδιάθετα οµόλογα. Οσον αφορά στην τιµολόγηση του εν λόγω οµολόγου, δηλαδή το
κουπόνι που προσδιορίζει τον τόκο που θα πληρώσει στο ∆ηµόσιο για το δάνειο, αυτό αναµένεται να
επιχειρηθεί να διατηρηθεί σε επίπεδα παρόµοια ή και κατά τι χαµηλότερα από αυτά του οµολόγου που λήγει
και το οποίο ήταν στο 3,375%.
Προχώρησαν αλλά «πάγωσαν»
Τι γίνεται µε δύο προχωρηµένες αποκρατικοποιήσεις, που ωστόσο έχουν «παγώσει»; Ο λόγος κατ’ αρχήν για
την Αφάντου. Εκεί οι προτιµητέοι επενδυτές αναµένουν ένα πλαίσιο συµφωνίας µε τον πωλητή, σχετικά µε τις
αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή. Χωρίς αυτό, είναι σίγουρο ότι οι δύο επενδυτές που έχουν επιλεγεί
για τα ισάριθµα ακίνητα που έχουν δηµοπρατηθεί, θα αποχωρήσουν. Για το Ελληνικό, ο προτιµητέος
επενδυτής αναµένει την προκήρυξη διαγωνισµού και την εκχώρηση άδειας καζίνο στην περιοχή. Οσο αυτή
καθυστερεί, τόσο θα καθυστερεί µια προαίρεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που θα αποφέρει 315
εκατ. ευρώ αρχικά και 915 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας στο ΤΑΙΠΕ∆.
∆ουλειές στην Ελλάδα αναζητούν ξένοι οίκοι
Την Ελλάδα επισκέπτονται αυτές τις µέρες κορυφαία στελέχη ξένων οίκων, που είχαν δώσει το «παρών» και
στις επαφές της κυβέρνησης µε τους ξένους επενδυτές στη Νέα Υόρκη τον ∆εκέµβριο στο 18ο Capital Link
Annual Greek Investor Forum. Ενδεικτικά αναφέρεται η Goldman Sachs, η BofA, η Citi, η BNP και η Deutsche
Bank. Αυτοί είναι µερικοί από τους οίκους που έκαναν τις περισσότερες δουλειές στην Ελλάδα κατά τα
προηγούµενα χρόνια, όπως στις δύο τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών ή στις δύο
εκδόσεις οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου, που έγιναν το 2014, αλλά και ενός σηµαντικού αριθµού
εταιρικών οµολόγων. Το ρόστερ των επενδυτικών τραπεζών που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα της κρίσης και
συνεχίζουν να κοιτούν πιθανές δουλειές, περιλαµβάνει και τις JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Credit
Suisse, Banca IMI, Bruyette & Woods και Mediobanca. Από όλες αυτές τις συναλλαγές των προηγούµενων
ετών υπολογίζεται πως αντλήθηκαν συµβατικές προµήθειες άνω των 350-400 εκατοµµυρίων ευρώ.
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ΑΠΟΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αναµένονται τις επόµενες ηµέρες στελέχη οίκων που είχαν δώσει το παρών και στις επαφές της
κυβέρνησης µε τους ξένους επενδυτές στη Νέα Υόρκη.
Την Ελλάδα επισκέπτονται τις επόµενες µέρες κορυφαία στελέχη οίκων, που είχαν δώσει το παρών και
στις επαφές της κυβέρνησης µε τους ξένους επενδυτές στη Νέα Υόρκη το Δεκέµβριο στο 18ο Capital Link
Annual Greek Investor Forum.
Μεταξύ άλλων, µέσα στην εβδοµάδα αναµένονται στη χώρα µας στελέχη µεγάλων ξένων τραπεζών,
όπως οι Goldman Sachs, BofA, Citi, BNP και Deutsche Bank.
Τι συνδέει όλους τους παραπάνω; Είναι αυτοί που έκαναν και τις περισσότερες δουλειές στην Ελλάδα τα
προηγούµενα χρόνια, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των µνηµονίων, όπως:
α) στις δυο τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών
β) στις δυο εκδόσεις οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου που έγιναν το 2014 αλλά και
γ) ενός σηµαντικού αριθµού εταιρικών οµολόγων.
Από αυτές τις συναλλαγές – που βεβαίως γίνονταν πάντα µε το αζηµίωτο - υπολογίζεται πως «βγήκαν»
συµβατικές προµήθειες άνω των 350-400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, καθόλου ευκαταφρόνητα λεφτά, στις µέρες
µας.
Στην ίδια "οµάδα" ανήκουν επίσης οι JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Credit Suisse, Banca IMI,
Bruyette & Woods και Mediobanca, οι οποίες πήραν ένα καλό κοµµάτι από αυτή την πίτα.
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Σύναξη τραπεζιτών
Την Ελλάδα επισκέπτονται τις επόµενες µέρες κορυφαία στελέχη οίκων, που είχαν δώσει το «παρών» και
στις επαφές της κυβέρνησης µε τους ξένους επενδυτές στη Νέα Υόρκη τον Δεκέµβριο στο 18ο Capital Link
Annual Greek Investor Forum.
Σηµειώστε: Goldman Sachs, BofA, Citi, BNP και Deutsche Bank. Αυτοί, άλλωστε, είναι που έκαναν και τις
περισσότερες δουλειές στην Ελλάδα τα προηγούµενα χρόνια, όπως (α) στις δύο τελευταίες
ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών, (β) στις δύο εκδόσεις οµολόγων του ελληνικού Δηµοσίου
που έγιναν το 2014, αλλά και (γ) ενός σηµαντικού αριθµού εταιρικών οµολόγων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από αυτές τις συναλλαγές υπολογίζεται πως «βγήκαν» συµβατικές προµήθειες άνω των 350400 εκατ. ευρώ. Στην ίδια «οµάδα» ανήκουν επίσης οι JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Credit Suisse,
Banca IMI, Bruyette & Woods και Mediobanca.
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Η υπουργός Τουρισµού στα εγκαίνια της «NY
Τimes Travel Show» (βίντεο)
By Εθνικός Κήρυξ (https://www.ekirikas.com/author/sofianos/)

28 Ιανουαρίου, 2017

Στιγµιότυπο από την συνέντευξη της Υπουργού Τουρισµού Ελενας Κουντουρά.

Του ∆ηµήτρη Τσάκα.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. H υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά το απόγευµα της Παρασκευής παρέστη στην
τελετή των εγκαινίων της έκθεσης «NY Times Travel Show» και επισκέφθηκε το Ελληνικό Περίπτερο.
Η ταξιδιωτική έκθεση «NY Times Travel Show» άνοιξε το απόγευµα της Παρασκευής στο Javits
Center στο Μανχάταν και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Είναι η µεγαλύτερη
που διοργανώνεται στην Αµερική και έλκει πάνω από τριάντα χιλιάδες επαγγελµατίες και επισκέπτες.
Στην φετινή έκθεση συµµετέχουν 500 εκθέτες από 150 χώρες του κόσµου. Χρυσός χορηγός είναι για
δέκατη συνεχή χρονιά η Νότια Αφρική, η οποία είχε περίοπτη θέση στην είσοδό της.

Το περίπτερο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού βρίσκονταν δίπλα στο περίπτερο του «Homeric
Tours» και πλησίον µε το περίπτερο της Ευρώπης.
Η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά εξέφρασε την ικανοποίησή της και µεταξύ άλλων τόνισε:
«Είµαστε πάρα πολύ χαρούµενοι που συµµετέχουµε σε τούτη την µεγάλη έκθεση. Ανοίγουµε την
αγορά της Αµερικής πάρα πολύ δυναµικά. Με την παρουσία µου εδώ, καθώς επίσης και του γενικού
Γραµµατέα του ΕΟΤ, και το Γραφείο του ΕΟΤ στη Νέα Υόρκη έχουµε δηµιουργήσει όλες τις
προϋποθέσεις ώστε να διεισδύσουµε ακόµη περισσότερο σε τούτη την αγορά.

∆ιακρίνονται ο πρόεδρος του AHI Νίκος Λαρυγκάκης, ο γενικός Γραµµατέας του ΕΟΤ ∆ηµήτριος Τρυφωνόπουλος, ο
αναπληρωτής µόνιµος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης ∆ιονύσιος Καλαµβρέζος, η Υπουργός Ελενα
Κουντουρά, οι γενικοί Πρόξενοι Κύπρου και Ελλάδας, Βασίλειος Φιλίππου και Κωνσταντίνος Κούτρας, αντίστοιχα, η
διευθύντρια του Γραφείου του ΕΟΤ Γρηγορία Καµατερού και η Λούλα Αλαφογιάννη. Φωτογραφία: “Εθνικός Κήρυξ” –
Κώστας Μπέη

Οι προσπάθειές µας ήδη το 2016 απέδωσαν καρπούς. Με την βοήθεια της οµογένειας, της AHEPA
και του Νικ Λαρυγκάκη, από το Ελληνοαµερικανικό Ινστιτούτο καταφέραµε πέραν της “Delta Airlines”
να φέρουµε την “United Airlines” kai “American Airlines” και τριπλασιάσαµε τον αριθµό των επιβατών
από την Αµερική.
Αν και δεν έχουµε ακόµη στην διάθεσή µας τα τελικά νούµερα, εν τούτοις πέρσι είχαµε πολλές
δεκάδες χιλιάδες περισσότερους επισκέπτες από τους 700.000 των Αµερικανούς που έρχονταν τα
προηγούµενα χρόνια. Κατορθώσαµε να ανοίξουµε την αγορά της Αµερικής και µέσω της “Emirates
Airways» που θα είναι απευθείας πτήση Αθήνα-Νέα Υόρκη όλο τον χρόνο».

Μεταξύ άλλων διακρίνονται ο Πρόξενος Μάνος Κουµπαράκης, η διευθύντρια του ΕΟΤ Γρηγορία Καµατερού, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Πέτρος Γαλάτουλας και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά.

Αναφερόµενη στους στόχους της επίσκεψης επεσήµανε: «Στο προηγούµενο ταξίδι πήγα και στο
Τορόντο και αυτή την φορά θα πάµε και στο Σικάγο. Η στρατηγική µας είναι να διεισδύσουµε πολύ
δυναµικά στην αγορά της Αµερικής και του Καναδά και να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο την
παρουσία µας εδώ και µε προβολή και µε προώθηση. Ο γενικός Πρόξενος Κωνσταντίνος Κούτρας
µας βοηθάει πολύ στην προσπάθειά µας».

Μεταξύ άλλων διακρίνονται ο Πρόξενος Μάνος Κουµπαράκης, η διευθύντρια του ΕΟΤ Γρηγορία Καµατερού, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Πέτρος Γαλάτουλας και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά.

«Ο πρωθυπουργός διπλασίασε τα διαφηµιστικά κονδύλια ούτως ώστε να έχουµε µια δυναµική
παρουσία στην Αµερική», πρόσθεσε. Παράλληλα ανέφερε ότι οι προσπάθειες του Υπουργείου δεν
εστιάζονται µόνο στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος, αλλά και στις επενδύσεις.
«Όπως γνωρίζετε προ δυο µηνών είχα έρθει στο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη και προβάλαµε τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Νας σας υπενθυµίσω
ότι µόνον το 2016 είχαµε 140 προτάσεις για τετράστερα, πεντάστερα ξενοδοχεία και για τέσσερα
σύνθετα Resorts. Εµείς απλοποιήσαµε τις διαδικασίες για να µπορέσουν να αδειοδοτηθούν γρήγορα ,
δηµιουργούµε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.

Το περίπτερο της Ελλάδας στην διεθνή ταξιδιωτική έκθεση «NY Times Travel Show».

“Homeric Tours”
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Ο Τζον Κλάδος, αντιπρόεδρος για τις πωλήσεις και µάρκετινγκ του «Homeric Tours» του µεγαλύτερου
οµογενειακού ταξιδιωτικού οργανισµού απαντώντας σε ερώτηση του «Εθνικού Κήρυκα» σχετικά µε
την έκθεση επεσήµανε: «Είµαι πολύ ικανοποιηµένος από την έκθεση. Εµείς, ως «Homeric Tours»
διανύουµε το 40 έτος και ήµασταν ο πρώτος ταξιδιωτικός οργανισµός που προώθησε στην Αµερική
τον νησιωτικό τουρισµό».

Ο Τζον Κλάδος, αντιπρόεδρος για τις πωλήσεις και µάρκετινγκ του «Homeric Tours» του µεγαλύτερου οµογενειακού
ταξιδιωτικού οργανισµού. Φωτογραφία: “Εθνικός Κήρυξ” – Κώστας Μπέη.

«Το 2017 είναι ένα πολλά υποσχόµενο έτος για µας διότι αν και βρισκόµαστε στον Ιανουάριο εµείς
είµαστε πάρα πολύ απασχοληµένοι µε τις πωλήσεις ταξιδιωτικών πακέτων για το ερχόµενο καλοκαίρι.
Παραδοσιακά οι πωλήσεις των πακέτων ξεκινούσαν στα µέσα προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Εάν
διατηρηθεί αυτή η δυναµική τότε το 2017 θα καταστεί ένα από τα καλύτερα χρόνια για τον ελληνικό
τουρισµό».
Ερωτηθείς για το 2016 επεσήµανε: «Το 2016 ήταν καλύτερο από το 2015 που είχαµε τα Capital
controls, το δηµοψήφισµα και την αβεβαιότητα. Πέρσι υπήρχαν πολλοί που ρωτούσαν εάν έχουν
ξεπεραστεί τα προβλήµατα, ενώ εφέτος οι πελάτες – Αµερικανοί και οµογενείς – δεν ρωτάνε πλέον,
αλλά κλείνουν πακέτα».

Στιγµιότυπο από την τελετή εγκαινίων της έκθεσης.

Οσον αφορά τις αεροπορικές γραµµές επεσήµανε: «Οι αερογραµµές “Emirates Airways” αρχής
γενοµένης από τον Μάρτιο θα πραγµατοποιούν απ΄ ευθείας πτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Παράλληλα οι Serbia Airways θα πετάει από τη Νέα Υόρκη στο Βελιγράδι και από εκεί Αθήνα και
Θεσσαλονίκη».
Ερωτηθείς για την «Serbia Airways» επεσήµανε ότι είναι ιδιωτική, έχει ολοκαίνουργο στόλο και είναι
οικονοµικά ισχυρή.
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Ποιες "ευκαιρίες" εντοπίζουν στην Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές

Eυκαιρίες στην Ελλάδα της αβεβαιότητας βλέπουν τα κορυφαία στελέχη οίκων, που επισκέπτονται τις
τελευταίες ηµέρες τράπεζες και επιλεγµένες εισηγµένες στη συνέχεια των ραντεβού µε ξένους
επενδυτές που έγιναν στη Νέα Υόρκη το Δεκέµβριο στο 18ο Capital Link Annual Greek Investor Forum.
Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου
Η πολύ κακή πορεία του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου το τελευταίο τρίµηνο, κρύβει µεγάλες αποδόσεις, κάτι
που φάνηκε ήδη την εβδοµάδα που πέρασε, ειδικά για τις εισηγµένες που έχουν αποδείξει ότι άντεξαν την
κρίση και έχουν προοπτικές ανάπτυξης. Η αβεβαιότητα λαµβάνεται υπ’ όψιν αλλά δεν τροµάζει τους
ξένους επενδυτές που τοποθετούνται συστηµατικά σε επιλεγµένους τίτλους και αναµένουν να δουν
σηµαντικές αποδόσεις µέσα στο 2017.
Στελέχη µεγάλων ξένων τραπεζών, όπως οι Goldman Sachs, BofA, Citi, BNP και Deutsche Bank που είχαν
συµµετάσχει στις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών και σε ένα σηµαντικό αριθµό
εταιρικών οµολόγων, αναζητούν και πάλι ευκαιρίες πιστεύοντας ότι η αξιολόγηση κάποτε θα κλείσει και
ότι η εκτιµήσεις για ανάπτυξη θα επιβεβαιωθούν.
Ποιες όµως εταιρείες πληρούν τα κριτήρια; Πρώτες στη λίστα όσες παρέµειναν αλώβητες από την κρίση
και όσες έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό και προοπτικές ανάπτυξης που δεν σχετίζονται µε τη
δύσκολη κατάσταση στην ελληνική αγορά. Σύµφωνα µε τον κ. Δ. Σταυρινό της Deutsche Βank «υπάρχει
αυξηµένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες και αυτό µπορώ να το επιβεβαιώσω. Το ενδιαφέρον
κατευθύνεται σε εταιρείες που έχουν καλά κεφάλαια κίνησης, ισχυρές διοικητικές οµάδες, καλά ratings και
παρουσία σε Χρηµατιστήρια. Εµείς από την πλευρά µας προβάλλουµε τις εταιρείες αυτές και τις φέρνουµε
σε επαφή µε τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.»
Μια από αυτές της εταιρείες είναι η Fourlis, για την οποία όπως σηµειώνει ο κ. Γ. Αλεβίζος υπεύθυνος
επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, από την αρχή του χρόνου έχει σηµειωθεί µεγάλο ενδιαφέρον
θεσµικών που αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και κάνουν αγορές µετοχών. « Αναζητούν
ανθεκτικές εταιρείες, που τα έχουν καταφέρει να βγουν αλώβητες από την κρίση και εκτιµούν, ακόµη κι
αν υπάρχει αβεβαιότητα, ότι τα χειρότερα είναι πίσω µας. Είναι σηµαντικό ότι σήµερα, όλα τα ξένα
Χρηµατιστήρια είναι ψηλά, ενώ το ελληνικό σηµειώνει µια πάρα πολύ καλή πορεία τους τελευταίους µήνες,
κάτι που υπόσχεται αποδόσεις. Και βέβαια αντιλαµβάνονται το ρίσκο, λόγω της αβεβαιότητας της χώρας,
ωστόσο δεν το θεωρούν µεγάλο. Πιστεύουν ότι η αξιολόγηση κάποτε θα κλείσει και προχωρούν σε
επιλεκτικές κινήσεις σε εταιρείες που έχουν ένα προφίλ που εξασφαλίζει καλή προοπτική, όπως η Fourlis.”
Για τη Μυτιληναίος, στην οποία οι ξένοι θεσµικοί έχουν το 31% χωρίς να περιλαµβάνεται η Fairfax που
κατέχει µερίδιο 5%, το ενδιαφέρον των ξένων είναι αµείωτο. Παρά το διπλασιασµό της τιµής της µετοχής
µέσα στο 2016, κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών του αλουµινίου, η Citi προχώρησε σε νέα αναβάθµιση
της τιµής στόχου, στα 8,7 ευρώ ανά µετοχή καθώς όπως επισηµαίνει το 2017 αναµένει λόγω της
ανακοίνωσης για τον εταιρικό µετασχηµατισµό, µείωση του χρέους και βελτιωµένα θεµελιώδη στον τοµέα
της ενέργειας που θα οδηγήσουν υψηλότερα τη µετοχή. Όπως αναφέρει ο Δ.Κατραλής υπεύθυνος
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επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, «ο όµιλος βρίσκεται εν µέσω µετασχηµατισµού, µια κίνηση που έχουν
υποστηρίξει οι ξένοι επενδυτές οι οποίοι και εκφράζουν συστηµατικά το ενδιαφέρον τους για τη µετοχή. Η
συµµετοχή των ξένων από 28,3% στις αρχές του 2016 και 29,7% το Δεκέµβριο του 2016 ανήλθε στις αρχές
του 2017 σε31% και εκτιµάµε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται στο πρώτο εξάµηνο του έτους. Η ελληνική
αγορά είναι υποεκτιµηµένη και θα δούµε µεγάλη άνοδο αν κλείσει η αξιολόγηση».
«Τα fund που είναι ήδη τοποθετηµένα σε ελληνικές εισηγµένες θεωρούν ευκαιρία τις σηµερινές αποτιµήσεις
και επεκτείνουν τις θέσεις τους. Η Jumbo είναι µια εταιρεία που σταθερά λόγω των µεγεθών της διατηρεί
σταθερό το ενδιαφέρον των επενδυτών», σηµειώνει εκπρόσωπος της Jumbo, που επιβεβαιώνει το διαρκές
ενδιαφέρον των ξένων για τους τίτλους της εταιρείας.
Σταθερό είναι το ενδιαφέρον των θεσµικών επενδυτών και για την ΤΙΤΑΝ, το οποίο συνδέεται µε την
µεγάλη έκθεση της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ από όπου και προέρχεται το 50% των εσόδων και των
κερδών της. Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας «δεχόµαστε σταθερά το ενδιαφέρον των ξένων
θεσµικών για τους οποίους το ενδιαφέρον βασίζεται στην ανάπτυξη που έχει η εταιρεία στις αγορές του
εξωτερικού, στις ΗΠΑ και τις αναπτυσσόµενες αγορές. Η µόνιµη ύφεση στην οικοδοµική αγορά στην
Ελλάδα δεν επηρεάζει την εταιρεία, αφού κανείς δεν περιµένει προοπτικές ανάπτυξης από την ελληνική
αγορά».
Goldman Sachs : Το ράλι θα µετακοµίσει στην Ευρώπη στο β’ εξάµηνο
Αισιόδοξες εκτιµήσεις για τις ευρωπαϊκές µετοχές εκφράζει η Goldman Sachs αναµένοντας ότι η εταιρική
κερδοφορία στην Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη από αυτήν στις ΗΠΑ το 2017, ενώ την ίδια στιγµή το χάσµα
των αποτιµήσεων είναι το µεγαλύτερο που έχει σηµειωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οι ανησυχίες για τις
τράπεζες και το πολιτικό χρονοδιάγραµµα της Ευρώπης κράτησε τους επενδυτές µακριά από την Ευρώπη
όλο το περασµένο έτος και όπως επισηµαίνει, υπάρχει περιθώριο για αυξηµένες εισροές, καθώς η Ευρώπη
θεωρείται πλέον πιο "επενδύσιµη".
Η υπεραπόδοση στις Ευρωπαϊκές µετοχές φέτος σχετίζεται µε το πιο αδύναµο νόµισµα, και οποιοδήποτε
ράλι στον δείκτη S&P στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα, αποτελεί την απόλυτη ευκαιρία για αύξηση των
θέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα µε την GS, το ράλι στην Wall Street στο πρώτο τρίµηνο θα
"µετακοµίσει" στην Ευρώπη το β' εξάµηνο.
Η αµερικάνικη τράπεζα προειδοποιεί πως όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι οι κίνδυνοι γύρω από την Ευρώπη
δεν είναι υπαρκτοί, ωστόσο η αγορά φαίνεται να τους έχει ήδη προεξοφλήσει. Η Goldman Sachs αναµένει
ότι οι ΗΠΑ θα υπεραποδόσουν της Ευρώπης το πρώτο τρίµηνο του έτους µε τον S&P 500 να αγγίζει τις
2400 µονάδες και τον πανευρωπαϊκό δείκτης STOXX 600 τις 375 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι ΗΠΑ θα
σηµειώσει 2% καλύτερες επιδόσεις από την Ευρώπη αλλά βραχυπρόθεσµα ενώ στο σύνολο του 2017 τα
κεφάλαια θα στραφούν στην Ευρώπη.
ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
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Ποιες "ευκαιρίες" εντοπίζουν στην Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές
Eυκαιρίες στην Ελλάδα της αβεβαιότητας βλέπουν τα κορυφαία στελέχη οίκων, που επισκέπτονται τις
τελευταίες ηµέρες τράπεζες και επιλεγµένες εισηγµένες στη συνέχεια των ραντεβού µε ξένους επενδυτές
που έγιναν στη Νέα Υόρκη το Δεκέµβριο στο 18ο Capital Link Annual Greek Investor Forum.
Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου
Η πολύ κακή πορεία του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου το τελευταίο τρίµηνο, κρύβει µεγάλες αποδόσεις, κάτι
που φάνηκε ήδη την εβδοµάδα που πέρασε, ειδικά για τις εισηγµένες που έχουν αποδείξει ότι άντεξαν την
κρίση και έχουν προοπτικές ανάπτυξης. Η αβεβαιότητα λαµβάνεται υπ’ όψιν αλλά δεν τροµάζει τους
ξένους επενδυτές που τοποθετούνται συστηµατικά σε επιλεγµένους τίτλους και αναµένουν να δουν
σηµαντικές αποδόσεις µέσα στο 2017.
Στελέχη µεγάλων ξένων τραπεζών, όπως οι Goldman Sachs, BofA, Citi, BNP και Deutsche Bank που είχαν
συµµετάσχει στις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών και σε ένα σηµαντικό αριθµό
εταιρικών οµολόγων, αναζητούν και πάλι ευκαιρίες πιστεύοντας ότι η αξιολόγηση κάποτε θα κλείσει και
ότι η εκτιµήσεις για ανάπτυξη θα επιβεβαιωθούν.
Ποιες όµως εταιρείες πληρούν τα κριτήρια; Πρώτες στη λίστα όσες παρέµειναν αλώβητες από την κρίση
και όσες έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό και προοπτικές ανάπτυξης που δεν σχετίζονται µε τη
δύσκολη κατάσταση στην ελληνική αγορά. Σύµφωνα µε τον κ. Δ. Σταυρινό της Deutsche Βank «υπάρχει
αυξηµένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες και αυτό µπορώ να το επιβεβαιώσω. Το ενδιαφέρον
κατευθύνεται σε εταιρείες που έχουν καλά κεφάλαια κίνησης, ισχυρές διοικητικές οµάδες, καλά ratings και
παρουσία σε Χρηµατιστήρια. Εµείς από την πλευρά µας προβάλλουµε τις εταιρείες αυτές και τις φέρνουµε
σε επαφή µε τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.»
Μια από αυτές της εταιρείες είναι η Fourlis, για την οποία όπως σηµειώνει ο κ. Γ. Αλεβίζος υπεύθυνος
επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, από την αρχή του χρόνου έχει σηµειωθεί µεγάλο ενδιαφέρον
θεσµικών που αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και κάνουν αγορές µετοχών. « Αναζητούν
ανθεκτικές εταιρείες, που τα έχουν καταφέρει να βγουν αλώβητες από την κρίση και εκτιµούν, ακόµη κι
αν υπάρχει αβεβαιότητα, ότι τα χειρότερα είναι πίσω µας. Είναι σηµαντικό ότι σήµερα, όλα τα ξένα
Χρηµατιστήρια είναι ψηλά, ενώ το ελληνικό σηµειώνει µια πάρα πολύ καλή πορεία τους τελευταίους µήνες,
κάτι που υπόσχεται αποδόσεις. Και βέβαια αντιλαµβάνονται το ρίσκο, λόγω της αβεβαιότητας της χώρας,
ωστόσο δεν το θεωρούν µεγάλο. Πιστεύουν ότι η αξιολόγηση κάποτε θα κλείσει και προχωρούν σε
επιλεκτικές κινήσεις σε εταιρείες που έχουν ένα προφίλ που εξασφαλίζει καλή προοπτική, όπως η Fourlis.”
Για τη Μυτιληναίος, στην οποία οι ξένοι θεσµικοί έχουν το 31% χωρίς να περιλαµβάνεται η Fairfax που
κατέχει µερίδιο 5%, το ενδιαφέρον των ξένων είναι αµείωτο. Παρά το διπλασιασµό της τιµής της µετοχής
µέσα στο 2016, κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών του αλουµινίου, η Citi προχώρησε σε νέα αναβάθµιση
της τιµής στόχου, στα 8,7 ευρώ ανά µετοχή καθώς όπως επισηµαίνει το 2017 αναµένει λόγω της
ανακοίνωσης για τον εταιρικό µετασχηµατισµό, µείωση του χρέους και βελτιωµένα θεµελιώδη στον τοµέα
της ενέργειας που θα οδηγήσουν υψηλότερα τη µετοχή. Όπως αναφέρει ο Δ.Κατραλής υπεύθυνος
επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, «ο όµιλος βρίσκεται εν µέσω µετασχηµατισµού, µια κίνηση που έχουν
υποστηρίξει οι ξένοι επενδυτές οι οποίοι και εκφράζουν συστηµατικά το ενδιαφέρον τους για τη µετοχή. Η
συµµετοχή των ξένων από 28,3% στις αρχές του 2016 και 29,7% το Δεκέµβριο του 2016 ανήλθε στις αρχές
του 2017 σε31% και εκτιµάµε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται στο πρώτο εξάµηνο του έτους. Η ελληνική
αγορά είναι υποεκτιµηµένη και θα δούµε µεγάλη άνοδο αν κλείσει η αξιολόγηση».
«Τα fund που είναι ήδη τοποθετηµένα σε ελληνικές εισηγµένες θεωρούν ευκαιρία τις σηµερινές αποτιµήσεις
και επεκτείνουν τις θέσεις τους. Η Jumbo είναι µια εταιρεία που σταθερά λόγω των µεγεθών της διατηρεί
σταθερό το ενδιαφέρον των επενδυτών», σηµειώνει εκπρόσωπος της Jumbo, που επιβεβαιώνει το διαρκές
ενδιαφέρον των ξένων για τους τίτλους της εταιρείας.
Σταθερό είναι το ενδιαφέρον των θεσµικών επενδυτών και για την ΤΙΤΑΝ, το οποίο συνδέεται µε την
µεγάλη έκθεση της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ από όπου και προέρχεται το 50% των εσόδων και των
κερδών της. Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας «δεχόµαστε σταθερά το ενδιαφέρον των ξένων
θεσµικών για τους οποίους το ενδιαφέρον βασίζεται στην ανάπτυξη που έχει η εταιρεία στις αγορές του
εξωτερικού, στις ΗΠΑ και τις αναπτυσσόµενες αγορές. Η µόνιµη ύφεση στην οικοδοµική αγορά στην
Ελλάδα δεν επηρεάζει την εταιρεία, αφού κανείς δεν περιµένει προοπτικές ανάπτυξης από την ελληνική
αγορά».
Goldman Sachs : Το ράλι θα µετακοµίσει στην Ευρώπη στο β’ εξάµηνο
Αισιόδοξες εκτιµήσεις για τις ευρωπαϊκές µετοχές εκφράζει η Goldman Sachs αναµένοντας ότι η εταιρική
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κερδοφορία στην Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη από αυτήν στις ΗΠΑ το 2017, ενώ την ίδια στιγµή το χάσµα
των αποτιµήσεων είναι το µεγαλύτερο που έχει σηµειωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οι ανησυχίες για τις
τράπεζες και το πολιτικό χρονοδιάγραµµα της Ευρώπης κράτησε τους επενδυτές µακριά από την Ευρώπη
όλο το περασµένο έτος και όπως επισηµαίνει, υπάρχει περιθώριο για αυξηµένες εισροές, καθώς η Ευρώπη
θεωρείται πλέον πιο "επενδύσιµη".
Η υπεραπόδοση στις Ευρωπαϊκές µετοχές φέτος σχετίζεται µε το πιο αδύναµο νόµισµα, και οποιοδήποτε
ράλι στον δείκτη S&P στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα, αποτελεί την απόλυτη ευκαιρία για αύξηση των
θέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα µε την GS, το ράλι στην Wall Street στο πρώτο τρίµηνο θα
"µετακοµίσει" στην Ευρώπη το β' εξάµηνο.
Η αµερικάνικη τράπεζα προειδοποιεί πως όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι οι κίνδυνοι γύρω από την Ευρώπη
δεν είναι υπαρκτοί, ωστόσο η αγορά φαίνεται να τους έχει ήδη προεξοφλήσει. Η Goldman Sachs αναµένει
ότι οι ΗΠΑ θα υπεραποδόσουν της Ευρώπης το πρώτο τρίµηνο του έτους µε τον S&P 500 να αγγίζει τις
2400 µονάδες και τον πανευρωπαϊκό δείκτης STOXX 600 τις 375 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι ΗΠΑ θα
σηµειώσει 2% καλύτερες επιδόσεις από την Ευρώπη αλλά βραχυπρόθεσµα ενώ στο σύνολο του 2017 τα
κεφάλαια θα στραφούν στην Ευρώπη.
ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
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Ποιες "ευκαιρίες" εντοπίζουν στην Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές
Eυκαιρίες στην Ελλάδα της αβεβαιότητας βλέπουν τα κορυφαία στελέχη οίκων, που επισκέπτονται τις
τελευταίες ηµέρες τράπεζες και επιλεγµένες εισηγµένες στη συνέχεια των ραντεβού µε ξένους επενδυτές
που έγιναν στη Νέα Υόρκη το Δεκέµβριο στο 18ο Capital Link Annual Greek Investor Forum.
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Eυκαιρίες στην Ελλάδα της αβεβαιότητας βλέπουν τα κορυφαία στελέχη οίκων, που επισκέπτονται τις
τελευταίες ηµέρες τράπεζες και επιλεγµένες εισηγµένες στη συνέχεια των ραντεβού µε ξένους επενδυτές
που έγιναν στη Νέα Υόρκη το Δεκέµβριο στο 18ο Capital Link Annual Greek Investor Forum.
Η πολύ κακή πορεία του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου το τελευταίο τρίµηνο, κρύβει µεγάλες αποδόσεις, κάτι
που φάνηκε ήδη την εβδοµάδα που πέρασε, ειδικά για τις εισηγµένες που έχουν αποδείξει ότι άντεξαν την
κρίση και έχουν προοπτικές ανάπτυξης. Η αβεβαιότητα λαµβάνεται υπ’ όψιν αλλά δεν τροµάζει τους
ξένους επενδυτές που τοποθετούνται συστηµατικά σε επιλεγµένους τίτλους και αναµένουν να δουν
σηµαντικές αποδόσεις µέσα στο 2017.
Στελέχη µεγάλων ξένων τραπεζών, όπως οι Goldman Sachs, BofA, Citi, BNP και Deutsche Bank που είχαν
συµµετάσχει στις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών και σε ένα σηµαντικό αριθµό
εταιρικών οµολόγων, αναζητούν και πάλι ευκαιρίες πιστεύοντας ότι η αξιολόγηση κάποτε θα κλείσει και
ότι η εκτιµήσεις για ανάπτυξη θα επιβεβαιωθούν.
Ποιες όµως εταιρείες πληρούν τα κριτήρια; Πρώτες στη λίστα όσες παρέµειναν αλώβητες από την κρίση
και όσες έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό και προοπτικές ανάπτυξης που δεν σχετίζονται µε τη
δύσκολη κατάσταση στην ελληνική αγορά. Σύµφωνα µε τον κ. Δ. Σταυρινό της Deutsche Βank «υπάρχει
αυξηµένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες και αυτό µπορώ να το επιβεβαιώσω. Το ενδιαφέρον
κατευθύνεται σε εταιρείες που έχουν καλά κεφάλαια κίνησης, ισχυρές διοικητικές οµάδες, καλά ratings και
παρουσία σε Χρηµατιστήρια. Εµείς από την πλευρά µας προβάλλουµε τις εταιρείες αυτές και τις φέρνουµε
σε επαφή µε τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.»
Μια από αυτές της εταιρείες είναι η Fourlis, για την οποία όπως σηµειώνει ο κ. Γ. Αλεβίζος υπεύθυνος
επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, από την αρχή του χρόνου έχει σηµειωθεί µεγάλο ενδιαφέρον
θεσµικών που αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και κάνουν αγορές µετοχών. « Αναζητούν
ανθεκτικές εταιρείες, που τα έχουν καταφέρει να βγουν αλώβητες από την κρίση και εκτιµούν, ακόµη κι
αν υπάρχει αβεβαιότητα, ότι τα χειρότερα είναι πίσω µας. Είναι σηµαντικό ότι σήµερα, όλα τα ξένα
Χρηµατιστήρια είναι ψηλά, ενώ το ελληνικό σηµειώνει µια πάρα πολύ καλή πορεία τους τελευταίους µήνες,
κάτι που υπόσχεται αποδόσεις. Και βέβαια αντιλαµβάνονται το ρίσκο, λόγω της αβεβαιότητας της χώρας,
ωστόσο δεν το θεωρούν µεγάλο. Πιστεύουν ότι η αξιολόγηση κάποτε θα κλείσει και προχωρούν σε
επιλεκτικές κινήσεις σε εταιρείες που έχουν ένα προφίλ που εξασφαλίζει καλή προοπτική, όπως η Fourlis.”
Για τη Μυτιληναίος, στην οποία οι ξένοι θεσµικοί έχουν το 31% χωρίς να περιλαµβάνεται η Fairfax που
κατέχει µερίδιο 5%, το ενδιαφέρον των ξένων είναι αµείωτο. Παρά το διπλασιασµό της τιµής της µετοχής
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µέσα στο 2016, κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών του αλουµινίου, η Citi προχώρησε σε νέα αναβάθµιση
της τιµής στόχου, στα 8,7 ευρώ ανά µετοχή καθώς όπως επισηµαίνει το 2017 αναµένει λόγω της
ανακοίνωσης για τον εταιρικό µετασχηµατισµό, µείωση του χρέους και βελτιωµένα θεµελιώδη στον τοµέα
της ενέργειας που θα οδηγήσουν υψηλότερα τη µετοχή. Όπως αναφέρει ο Δ.Κατραλής υπεύθυνος
επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, «ο όµιλος βρίσκεται εν µέσω µετασχηµατισµού, µια κίνηση που έχουν
υποστηρίξει οι ξένοι επενδυτές οι οποίοι και εκφράζουν συστηµατικά το ενδιαφέρον τους για τη µετοχή. Η
συµµετοχή των ξένων από 28,3% στις αρχές του 2016 και 29,7% το Δεκέµβριο του 2016 ανήλθε στις αρχές
του 2017 σε31% και εκτιµάµε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται στο πρώτο εξάµηνο του έτους. Η ελληνική
αγορά είναι υποεκτιµηµένη και θα δούµε µεγάλη άνοδο αν κλείσει η αξιολόγηση».
«Τα fund που είναι ήδη τοποθετηµένα σε ελληνικές εισηγµένες θεωρούν ευκαιρία τις σηµερινές αποτιµήσεις
και επεκτείνουν τις θέσεις τους. Η Jumbo είναι µια εταιρεία που σταθερά λόγω των µεγεθών της διατηρεί
σταθερό το ενδιαφέρον των επενδυτών», σηµειώνει εκπρόσωπος της Jumbo, που επιβεβαιώνει το διαρκές
ενδιαφέρον των ξένων για τους τίτλους της εταιρείας.
Σταθερό είναι το ενδιαφέρον των θεσµικών επενδυτών και για την ΤΙΤΑΝ, το οποίο συνδέεται µε την
µεγάλη έκθεση της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ από όπου και προέρχεται το 50% των εσόδων και των
κερδών της. Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας «δεχόµαστε σταθερά το ενδιαφέρον των ξένων
θεσµικών για τους οποίους το ενδιαφέρον βασίζεται στην ανάπτυξη που έχει η εταιρεία στις αγορές του
εξωτερικού, στις ΗΠΑ και τις αναπτυσσόµενες αγορές. Η µόνιµη ύφεση στην οικοδοµική αγορά στην
Ελλάδα δεν επηρεάζει την εταιρεία, αφού κανείς δεν περιµένει προοπτικές ανάπτυξης από την ελληνική
αγορά».
Goldman Sachs : Το ράλι θα µετακοµίσει στην Ευρώπη στο β’ εξάµηνο
Αισιόδοξες εκτιµήσεις για τις ευρωπαϊκές µετοχές εκφράζει η Goldman Sachs αναµένοντας ότι η εταιρική
κερδοφορία στην Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη από αυτήν στις ΗΠΑ το 2017, ενώ την ίδια στιγµή το χάσµα
των αποτιµήσεων είναι το µεγαλύτερο που έχει σηµειωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οι ανησυχίες για τις
τράπεζες και το πολιτικό χρονοδιάγραµµα της Ευρώπης κράτησε τους επενδυτές µακριά από την Ευρώπη
όλο το περασµένο έτος και όπως επισηµαίνει, υπάρχει περιθώριο για αυξηµένες εισροές, καθώς η Ευρώπη
θεωρείται πλέον πιο "επενδύσιµη".
Η υπεραπόδοση στις Ευρωπαϊκές µετοχές φέτος σχετίζεται µε το πιο αδύναµο νόµισµα, και οποιοδήποτε
ράλι στον δείκτη S&P στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα, αποτελεί την απόλυτη ευκαιρία για αύξηση των
θέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα µε την GS, το ράλι στην Wall Street στο πρώτο τρίµηνο θα
"µετακοµίσει" στην Ευρώπη το β' εξάµηνο.
Η αµερικάνικη τράπεζα προειδοποιεί πως όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι οι κίνδυνοι γύρω από την Ευρώπη
δεν είναι υπαρκτοί, ωστόσο η αγορά φαίνεται να τους έχει ήδη προεξοφλήσει. Η Goldman Sachs αναµένει
ότι οι ΗΠΑ θα υπεραποδόσουν της Ευρώπης το πρώτο τρίµηνο του έτους µε τον S&P 500 να αγγίζει τις
2400 µονάδες και τον πανευρωπαϊκό δείκτης STOXX 600 τις 375 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι ΗΠΑ θα
σηµειώσει 2% καλύτερες επιδόσεις από την Ευρώπη αλλά βραχυπρόθεσµα ενώ στο σύνολο του 2017 τα
κεφάλαια θα στραφούν στην Ευρώπη.
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