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The NYSE - a proud partner of the Greek community  
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Reminder: 8th Annual Global Shipping Markets Roundtable - Monday, December 1, 2014 - New York

City

NEW YORK, NY -- (Marketwired) -- 11/24/14 -- On Monday, December 1, 2014, the Eighth Annual

Global Shipping Markets Roundtable will take place at the conclusion of the afternoon sessions of

Capital Link's 16th Annual Greek Investor Forum: "Invest for Growth."

Executives from the shipping industry's leading companies will come together to assess and discuss the

opportunities and challenges of global shipping markets.

This roundtable is a sector panel discussion that will be moderated by Ms. Christa Volpicelli, Managing

Director, Citi.

Panelists will include the following executives:

 

--  Dr. John Coustas, President & CEO, Danaos Corporation (NYSE: DAC)

--  Mr. John Lycouris, CEO, Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG)

--  Mr. Aristidis Pittas, President & CEO, Euroseas Ltd. (NASDAQ:

    ESEA)

--  Mr. Fred Gordon, Senior Vice President of Corporate Affairs, Navios

    Maritime Holdings (NYSE: NM)

--  Mr. Paul Durham, CFO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP)

COMPLIMENTARY REGISTRATION: For the full agenda and to register, please visit:

http://forums.capitallink.com/greece/2014/index.html

ORGANIZER: CAPITAL LINK, INC. Capital Link is a New York-based Advisory, Investor Relations,

and Financial Communications firm. Among other activities, Capital link has made a strategic

commitment to the shipping industry, becoming the largest provider of Investor Relations and

Financial Communications services to international shipping companies listed on the U.S. and

European exchanges. Capital Link's headquarters are in New York with a presence in London, Athens

and Oslo. Capital Link is a member of the Baltic Exchange.

Reminder: 8th Annual Global Shipping Markets Roundtable - Monday... http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=21070001&sid=aCHi4H....
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CONTACT Nicolas Bornozis Capital Link, Inc. 230 Park Avenue, Suite 1536 New York, NY 10169 Tel.:

(212) 661-7566 Email: forum@capitallink.com

©2010 BLOOMBERG L.P. ALL RIGHTS RESERVED.
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Details Published on 25 November 2014

The	Annual	Capital	Link	Invest	in	Greece	Forum	opens	its	doors	for

the16th 	year 	on 	Monday, 	December 	1, 	2014 	in 	New 	York, 	at 	the

Metropolitan	Club.

The 	 Forum 	 entitled 	 "Investing 	 for 	Growth"andis 	organized 	by

Capital	Link,	in	cooperation	with	NYSE	Euronext	and	major	global

investment 	banks 	and 	organizations. 	It 	is 	under 	the 	auspices 	of

the	Hellenic	Ministry	of	Development	and	Competitiveness	and	in

cooperation	with	the	Consulate	General	of	Greece	in	New	York,	the	Press	&	Communication	Of ice

of	the	Permanent	Mission	of	Greece	to	the	UN	and	the	Greek	Trade	Of ice.

This 	 Forum 	will 	 provide 	 the 	 audience 	with 	 a 	 unique 	 combination 	 of 	 informational, 	marketing 	 and

networking	opportunities.	This	December	marks	the	16	year	milestone	of	Capital	Link’s	commitment	to

raising	awareness	about	Greece	as	an	investment	destination	to	a	wider	investor	universe.

Since	1995,	Capital	Link	has	consistently	toiled	at	raising	the	pro ile	of	Greece	among	the	global	 inancial,

business 	 and 	 investment 	 community 	 and 	 at 	 fostering 	 closer 	business 	 and 	 investment 	 ties 	 between

Greece	and	the	United	States.	The	Capital	Link	Forums	are	a	well‐established	and	respected	brand	among

investors	in	New	York,	London	and	Athens.

A	high	level	delegation	of	government	of icials,	public	and	private	sector	CEOs	and	executives	from	major

global	investment	banks	will	discuss	the	developments	and	reforms	in	the	Greek	economy.	Also,	the	latest

trends	in	the	capital 	and	stock	markets	with	topics	such	as	banking	and	 inance, 	private	equity	and

investing,	energy,	oil	and	gas	exploration,	infrastructure	development,	telecommunications,	real	estate,

tourism,	transportation	and	global	shipping.

FORUM	AGENDA

PARTICIPATING	GOVERNMENT	ORGANIZATIONS

Minister	of	Development	and	Competitiveness(Keynote	Speaker	at	the	Luncheon)

,	Minister	of	Shipping,	Maritime	Affairs	&	the	Aegean

,	Alternate	Minister	of	Finance

Deputy	Minister‐Environment,	Energy	&	Climate	Change

Ambassador	of	Greece	to	the	United	States

Jyrki	Katainen,	Vice	President	European	Commission	for	Jobs,	Growth,	Investment	&	Competitiveness	(Webcast

Remarks)

Mission	Chief	for	Greece,	International	Monetary	Fund	(IMF)

Executive	Director,	Hellenic	Asset	Development	Fund

Chairman,	Hellenic	Financial	Stability	Fund

CEO,	Enterprise	Greece	S.A.
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PARTICIPATING	CORPORATIONS

International	Financial	Institutions:

Citigroup,	BNP	Paribas,	Deutsche	Bank,	Deutsche	Bank	Securities	Inc., 	Goldman	Sachs,	Ernst	&	Young,

Bank 	 of 	 America 	Merrill 	 Lynch, 	 UBS 	 Investment 	 Bank, 	 the 	 International 	Monetary 	 Fund, 	 Calamos

Investments, 	 Eaglevale 	 Partners, 	 Eurobank 	 Group, 	 Marathon 	 Asset 	 Management, 	 OakHill 	 Advisors,

National	Bank	of	Greece,	NYSE	Euronext,	Bank	of	Piraeus,	York	Capital	Management	and	other.

Other	Multinational	Companies	&	Organizations:

A.S.	Papadimitriou	&	Partners	Law	Firm,	Attiki	Odos	&	Aktor	Concessions	‐	ELLAKTOR	GROUP,	Atlantic

Bank, 	Grivalia 	 (Eurobank 	Properties) 	REIC, 	 First 	Athens 	Corporate 	 Finance 	 SA, 	Hellenic 	 Petroleum,

Hellenic	Telecommunications	Organization	(OTE),	Intralot	S.A., 	Invel	Real	Estate,	Lamda	Development,

Libra	Group,	M.A.	Angeliadis,	Inc.,	Machas	&	Partners	Law	Firm,	McKinsey	&	Company	Greece,	Mistras

Group, 	 Inc., 	 Mytilineos 	 Holdings, 	 NBG 	 Pangaea 	 REIC, 	 Noble 	 Energy 	 Inc., 	 Opap 	 S.A., 	 Public 	 Power

Corporation	and	Reed	Smith.

Global	Shipping	Companies:

Danaos	Corporations	(NYSE:DAC),	Dorian	Gas	Ltd.	(NYSE:LPG),	Euroseas	Ltd.	(NASDAQ:ESEA),	Navios

Maritime	Holdings	(NYSE:NM)	and	Tsakos	Energy	Navigation	(NYSE:TNP)

Media	–	International	Anchors	will	participate	as	Moderators:

Bloomberg	Radio	&	TV,	Institutional	Investor	Magazine,	Reuters,	Platts.

As 	 in 	 previous 	 years, 	 the 	 Forum 	 provides 	 investors 	with 	 a 	 unique 	 networking 	 capability 	 through

one‐to‐one 	meetings 	with 	listed 	and 	private 	companies, 	as 	well 	as, 	with 	members 	of 	the 	Greek

government	delegation.

MAIN	SPONSORS

Citigroup	and	Tsakos	Energy	Navigation	are	Lead	Sponsors	of	the	Forum	for	sixth	year	in	a	row.

Grand	Sponsors	include	BNP	Paribas,	Deutsche	Bank	καιGoldman	Sachs,	and	EY.

2014	CAPITAL	LINK	LEADERSHIP	AWARD

The	“2014	Capital	Link	Leadership	Award”	will	be	presented	to	Mr.	George	Logothetis,	Chairman	and

CEO	of	Libra	Group	for	his	contribution	to	numerous	educational	and	philanthropic	initiatives	globally,

including	the	Libra	Internship	Program	and	the	Hellenic	Entrepreneurship	Award	(HEA).	The	Award

Ceremony	will	take	place	after	an	Of icial	Dinner.

Welcome	Greeting	will	be	made	by	Mr.	Nicolas	Bornozis,	President	of	Capital	Link	and	the	Introductory

Remarks	by	Mr.	Panos	Papazoglou,	Country	Managing	Partner	of	EY.

Honored	Guests	&	Brief	Remarks	by:

Mistress	of	Ceremony:	Ms.	Alexis	Christoforous,	former	CBS	News	Anchor

Award	presentation	by	H.E.	Ambassador	C.	Panagopoulos	&	G.	Logothetis	Speech.

EY	is	the	Dinner	Sponsor.

16th Annual Capital Link Forum «Investing for Growth» | nafsgreen http://www.nafsgreen.gr/newsite/index.php/sea-world/world-new...

2 of 3 04/12/2014 11:34



«GREEK	DAY»	AT	NEW	YORK	STOCK	EXCHANGE

Within	the	context 	of 	 the	16th 	Annual 	Greek 	Investor 	Forum 	 the	New 	York 	Stock 	Exchange 	will

organizein	cooperation	with	Capital 	Link	a	special	celebration	of	“Greek 	Day 	at 	NYSE”, 	on 	Tuesday,

December	2nd,	2014.	There	will	be	an	of icial	reception	in	honor	of	the	Greek	Delegation,	Greek

companies 	 listed 	on 	the 	New 	York 	Stock 	Exchange 	and 	companies 	participating 	 in 	the 	Forum.

Then 	Minister 	 Skrekas, 	with 	Ministers 	 Varvitsiotis, 	 Staikouras 	 and 	 Papageorgiou, 	 and 	 the

executives	of	NYSE	listed	Greek	companies,	will	ring	“The	Closing	Bell”,	ending	the	trading	session

on	Tuesday,	December	2nd,	2014.

The	event	will	be	broadcast	live	on	major	news	stations	in	the	United	States	and	abroad	to	an	audience	of

millions	of	viewers	worldwide.
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First entry: 2 December 2014 - 16:52 Athens, 14:52 GMT

US billionaire Paulson freezes investments in Greece amid 'political
uncertainty'

US billionaire John Paulson, founder of Paulson & Co, a New York-based
investment management firm, said he's freezing all investments to Greece due to
the political uncertainty created by the presidential election.

Paulson, whose firm owns over 5% of Eurobank and water utility EYDAP, said the
country is "at the beginning of a remarkable reversal of its course" but that
"political uncertainty has to be immediately removed." 

"Our investment plans are temporarily on hold until we see the results of the
election for a president of the republic. As soon as stability is achieved, we will
speed up investments," Paulson said in his address at the 16th Annual Capital Link
Invest in Greece Forum in New York. 

"What Greece needs is political stability," he added, saying it would be best to hold
elections on June 2016. 

Source: enikonomia.gr

US billionaire Paulson freezes
investments in Greece amid
'political uncertainty'

Last update: 3 December 2014 10:32 Athens, 08:32 GMT Business

enikos.gr - Business: US billionaire Paulson freezes investments... http://en.enikos.gr/economy/20264,US_billionaire_Paulson_fre...
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US billionaire & investor John Paulson draws timetable for elections in Greece (lol)

Posted by keeptalkinggreece in Politics

American billionaire John Paulson made a direct intervention in the Greek political environment  saying that he opposes early elections in
Greece and warning that investors need political stability. Speaking during the 16th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York,
Paulson said among others:

- “It’s too early to hold new elections. The uncertainty has caused a drop in Greek stock markets and shares while new investments
are being postponed. The best course for action is to avoid elections until June 2016 and to give time to the current policies to act.”

- “With political stability, growth in Greece will be accelerated in 2015 and 2016 and will create more jobs.”

 

Paulson said also that he is willing to do more investment in Greece but in order to do this political stability is required.

“Our investment plans are on hold for now, as we are waiting for the result of the presidential election. If there is political stability, we
will increase our investment, “he said.

Greece is looking forward to the election of the new President of the Hellenic Republic in March 2015. If the coalition government of Nea
Dimokratia and PASOK will not manage to collect 180 votes for the election of the next president the Parliament has to be dissolved and snap
polls are inevitable. ND-PASOK can currently collect no more than 154-155 votes. Opposition parties oppose the election of the President by the
current Parliament trying to enforce early elections.

Hedge Fund manager John Paulson is founder of investment company Paulson & Co. Inc. among his investments worldwide, Paulson holds
also  5% of the Greek Eurobank and Greek EYDAP, the Athens Water Company.

I cannot tell you how many jobs have been created by Paulsons’ investment in Eurobank and EYDAP. I suppose, the job creation in these two
companies reached the magic number of <zero>…

PS am I right to suppose that investors do not want democratic elections at all, but a permanently stable  political environment in a broke country
where they can invest their money and buy cheap?

US billionaire & investor John Paulson draws timetable for elect... http://www.keeptalkinggreece.com/2014/12/02/us-billionaire-inv...
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The New York Stock Exchange celebrated “Greek Day” by hanging a Greek flag outside on its Wall Street building

and having the Greek Minister of Shipping and Maritime Affairs & The Aegean of Greece, Miltiadis Varvitsiotis, ring

the closing bell on December 2. Greek Alternate Minister of Finance, Christos Staikouras and Deputy Minister of

Environment, Energy and Climate Change, Asimakis Papageorgiou, were also present during the event.

During the reception that followed in honor of the Greek delegation members and the Greek interest companies that

have been listed on NYSE Euronext, NYSE Senior Vice President John Merrell welcomed his guests and praised

Greece for its financial potential and also for its beauty.

Merrell and Varvitsiotis exchanged gifts, while the Greek minister

thanked Merrell for his kind words and highlighted the listing of

many Greek companies at NYSE.

“Greek Day” was celebrated as part of the 16th annual Capital Link Greek Investment Forum which took place in

NYC on December 1, at Metropolitan Club. NYSE did not only support the day by hanging the Greek flag outside its

building, it also issued special commemorative medals to honor the day.

The active involvement of NYSE, the largest stock exchange in the world, has largely contributed in the development

and promotion of Greece to a wide range of investors worldwide.

“Greek Day” shows the NYSE’s support towards Greece, Greek companies, Greek shipping and of course the Greek

Diaspora. As it was noted during the event, the American capital market is a major source of funding for Greek

interest companies with NYSE playing a key role in helping the country and its companies grow.
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By Constantine S. Sirigos

NEW YORK – The 16th annual
Capital Link Invest in Greece Fo-
rum was held at Manhattan’s
Metropolitan Club on December
1. Nicolas Bornozis, Capital
Link’s Founder and President
welcomed the guests and  Chris-
tos Panagopoulos, Ambassador
of Greece to the United States,
offered opening remarks. 

In the evening a dinner was
held at the Union League Club
where George Logothetis, Chair-
man and CEO of the Libra
Group, who was presented the
2014 Capital Link Leadership
Award, gave an inspiring speech
about building the New Greece.

A segment titled “Dawn of a
New Era” included video mes-
sages by Antonis Samaras,
Prime Minister of Greece, and
Jyrki Katainen, an EU official
who presented “The European
Union Message.”

Samaras highlighted the
progress made by the Greek
economy over the last two years
and declared that it now offers
many opportunities for in-
vestors. "We are already wit-
nessing the fruits of our joint ef-
forts and international investors
have already entered the Greek
market," he said.

"Our success story in Europe
is a European success that will
make all Greek-Americans
proud,” concluded Samaras,
who also praised the Forum as
a key event for promoting po-
tential investments to the U.S.
public and for boosting the al-
ready strong, historic ties be-
tween the two countries.

The panels that were pre-
sented throughout the day in-
cluded overviews of the global
economy, Europe and Greece,
and global capital markets.

Session also focused on sec-
tors including telecommunica-
tions, banking, real estate, ship-
ping and energy. 

Hon. Asimakis Papageorgiou,
Greece’s Deputy Minister - En-
vironment, Energy & Climate
Change, spoke on energy policy
and Paschalis Bouchoris, Chief
Executive Officer - Hellenic Re-
public Asset Development Fund,
spoke about the privatization
program.

Konstantinos Skrekas, Minis-

ter of Development & Competi-
tiveness of Greece was the
keynote speaker during the lun-
cheon and spoke about “The Re-
structuring of the Greek Econ-
omy - Achievements & Targets.”

CBS News correspondent
Alexis Christoforous was the
Emcee of the award dinner and
introduced Logothetis as “a
smart, charismatic and dedi-
cated businessman who em-
braces his corporations moral
and ethical responsibilities,” es-
pecially with respect to helping

Greece emerge from its crisis.
Christoforous noted that the

Libra Group has undertaken nu-
merous educational and philan-
thropic initiatives, including the
Hellenic Entrepreneurship
Award and its $10 million com-
mitment to support startup busi-
nesses in Greece. Internship pro-
gram gives young people
opportunities to work at Libra
Group locations around the
world.

Bornozis greeted the guests
and praised Logothetis. He also

thanked everyone who con-
tributed to the Forum’s success,
including the official who trav-
elled from Greece to perform
the vital task of communicating
with investors about what is
now happening in Greece.

Panos Papazoglou Country
Managing Partner Greece for
Ernst & Young, which under-
wrote the dinner, offered re-
marks. He reinforced the mes-
sage of Greece’s progress but
emphasized the country is again
at a crossroads with political

crises looming. The keys to the
future, he said, is maintaining a
level of stability and EU eco-
nomic recovery.

Amb. Panagopoulos congrat-
ulated and thanked Nicolas and
Olga Bornozis and affirmed that
the Greek people are in the last
meters of their marathon and
that “we are going to make it
with the assistance of friends,
compatriots and partners
around The world…people like
George Logothetis, who despite
his success has never forgotten

his roots.”
“I am grateful, humbled and

proud to receive this award,”
said Logothetis during his ac-
ceptance speech before focusing
on Greece. 

The crisis “is a marriage of
opportunity and duty…we be-
lieve we have to help our fellow
Greeks and that anyone who in-
vests now will benefit,” he said.

He emphasized the talent in
the country, especially among
the young. “The human capital
we see in Greece is truly amaz-
ing,” Logothetis said, and noted
that the winners of the Hellenic
Entrepreneurship Award value
the mentoring they are provided
even more than the investment
funds they are given.

The Libra group has commit-
ted in investments and charita-
ble endeavors $500 million to
Greece.

Logothetis concluded his
speech with a call for boldness
and Bornozis, in his closing re-
marks said “we are ready for
battle.”

Among the guests were
Michel Spinellis, Greece’s Am-
bassador to the UN, Amb.
George Iliopoulos, Greece Con-
sul General in New York, and
Manos Koubarakis, Greece’s
Consul.

Noted investor John Calamos
of Chicago was pleased with the
Forum and the information it
provided about the economic
outlook and opportunities in dif-
ferent sectors. 

“They have to grow the pri-
vate sector, that’s essential,” he
said, but he is pleased to see a
rise in entrepreneurship, espe-
cially among the young. 

Nicholas Gage told TNH dur-
ing a reception that if the Greek
Parliament can select a new
president and avoid new na-
tional elections, the political sta-
bility will enable the reforms
that have been implemented so
far to have an impact, “and the
prospect for better days exists,
but if there is a politic al crisis,
everybody will take their money
out and it will be a disaster.”

The Forum will conclude
with Miltiadis Varvitsiotis, Min-
ister of Shipping, Maritime Af-
fairs and the Aegean, ringing
the closing bell at the New York
Stock Exchange. 

Capital Link Forum Spotlights Opportunities for Investors in Greece

ABOVE: George Logothetis, Chairman and CEO of the Libra
Group, quoted Latin to reinforce his message about opportuni-
ties in Greece: “Audentes Fortuna Adjuvat – Fortune favors the
bold.” BOTTOM RIGHT: Amb. Christos Panagopoulos presents
the 2014 Capital Link Leadership Award to George Logothetis

as Nicolas Bornozis looks on. BOTTOM LEFT: (R-L) Nicolas Bor-
nozis, Founder, Capital Link, Konstantinos Skrekas, Minister of
Development & Competitiveness of Greece, John Paulson,
Founder, Paulson & Co. Inc., Asimakis Papageorgiou, Deputy
Minister, Environment, Energy & Climate Change of Greece.

By Eleni Argriri
TNH Staff Writer

WASHINGTON, DC – The
Fourth Annual Saint Andrew’s
Human Rights and Religious
Freedom Reception was held in
the Foreign Affairs Committee
Room of the Rayburn House Of-
fice Building on November 19.

The annual event in antici-
pation of the Feast Day of Saint
Andrew, the first bishop of
Byzantium, was created as an
opportunity to assess what
progress is being made towards

restoring full dignity to the Ec-
umenical Patriarchate and to-
wards advancing human rights
and religious freedom in Turkey
and around the world.

Andreas Akaras, founder and
president of the St. Andrew’s
Freedom Forum and co-orga-
nizer of the event, offered com-
ments and moderated the Q &
A.

In his opening remarks Con-
gressman John Sarbanes said
the Forum presents an opportu-
nity to assess the progress and
lack of progress regarding the

Patriarchate. He noted that
there has been little change and
that Turkish authorities con-
tinue with their familiar tactics.

Congressman Eliot Engel,
ranking House member of the
International Relations Commit-
tee, praised the organizers and
strongly criticized Turkey for its
provocative actions in Cyprus,
which he said greatly concerns
the Committee

Congressman Gus Bilirakis,
after making a reference to the
recent negative developments in
Cyprus, spoke in detail about his

initiative to send a letter to the
Secretary of Defense that insists
that the first priority in Syria
and Iraq should be the protec-
tion of religious minorities.

Congressman Ted Deutsch
told TNH that the Forum is an
excellent opportunity for people
of different religious back-
grounds to meet and talk about
religious freedom. 

He is particularly concerned
about the attitude of Turkey and
said the Forum enables them to
inform their congressional col-
leagues and other officials in

Washington that human rights
violations are continuing.

Brian Katulis, Senior Fellow
at the Center for American
Progress, who recently traveled
to Iraq, was the featured
speaker.

He spoke in detail about the
tragic situation of religious mi-
norities in the broader Middle
East, describing in dark terms
his recent experiences at refugee
camps for countless people dis-
placed from their homes in Iraq
and Syria.

Katulis expressed regret that
in America the debate about
Iraq seems to be permanently
restricted to whether George W.
Bush was right to send troops
to begin with, and whether
Obama was right to withdraw

them, thus missing the big pic-
ture. He said only when some-
one sees the reality up close do
they realize how trapped they
are in their opinions and theo-
ries.

Akaras told TNH that Katulis’
analysis should arouse people
from their slumbers and the per-
ception that the oppression of
the Christians in the Middle East
is a new phenomenon. The his-
tory of the Ecumenical Patriar-
chate demonstrates that it is
merely the continuation of a sys-
tematic centuries-old aimed at
the eradication of Christians
from that part of the world. 

In conclusion, Akaras ex-
pressed hope that the Forum
will continue to serve as a chan-
nel for awareness. 

(L-R) Rep. John Sarbanes, the keynote speaker at the Foreign
Affairs Committee Room Brian Katulis, Senior Fellow at the
Center for American Progress and Rep. Gus Bilirakis.

St. Andrew’s Freedom Forum Reception Places Focus on Religious Freedom
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Cypriot Young Professionals Launch Mentor Program With XAPA

Members of the Cyprus-U.S. Chamber of Commerce (including
Nicolas Nicolaou, Despina Axiotakis and Michael Hadjiloucas)
and CYP at the 1st Annual XAPA event that launched the CYP
Mentor Program, which cultivates relationships between mem-
bers of the community, the Youth Committee and young Cypriot
professionals beginning their careers. Continuing their tradition
of community service, 100% of donations went to supporting
Saint Basil’s Academy.

PHOTOS: TNH/COSTAS BEJ
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DECEMBER 8, 2014 BY GREEK NEWS LEAVE A COMMENT

New York.- Four Greek Ministers joined by major Global Investment banks and organizations

participated in the Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York – an institution Forum, which

is held every year irrespective of the 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 government

program for the economy as well as for the investments and business opportunities.

Minister of Development Kostas Skrekas, Shipping and Aegean Minister Miltiadis Varvitsiotis, Alternate

Finance Minister Christos Staikouras and Deputy Environment, Energy and Climate Change Minister

Asimakis Papageorgiou were present and addressed various events at the forum that concluded on

Tuesday at the New York Stock Exchange, where Mr Varvitsiotis rang the closing bell.

During a reception in honor of the members of the

Greek delegation and Greek listed companies on

NYSE Euronext, the CEO of NYSE John Merell

welcomed the guests and spoke with praise for

Greece not only for its economic potential but also

for its “beauty”.

On Monday night, as part of the 16th Capital Link

Forum, the “2014 Capital Link Leadership Award”

was presented to Mr. George Logothetis,

Chairman and CEO of Libra Group for his

contribution to numerous educational and philanthropic initiatives globally including the Libra Internship

Program and the Hellenic Entrepreneurship Award.

THE FORUM

The Forum entitled “Investing for Growth” organized by Capital Link for 16th year took place on Monday,

December 1st, 2014, at the Metropolitan Club in New York City in cooperation with NYSE Euronext,

major Investment Banks and Organizations. It was organized under the auspices of the Hellenic Ministry

of Development and Competitiveness and in cooperation with the Consulate General of Greece in New

York, the Press & Communication Office of the Permanent Mission of Greece to the UN and the Greek

Trade Office.

This year’s Forum had a major significance because of the political rivalry in Greece threatens to divert

investors from the major successes in the economy and in the reforms that have been achieved with

sacrifices of Greek people. The proper and valid information of the investors especially in times of crisis

helps restore the image of our country and the organized top-level governmental involvement

contributed decisively to this.

As every year, this year in this critical period for Greece, more than 1000 attendees participated in the

forum, which provided them with an extensive opportunity of informational, marketing and networking

opportunities. Distinguished speakers and executives from the entire spectrum of financial-investors

such as US Institutional Investors, investment and commercial banks, analysts, portfolio managers,

financial advisors, brokers and companies with activity in Greece, as well as international and expatriate

media participated in the forum. Admittedly it was a real “WHO-IS WHO” of WALL STREET. Since 1995,

Capital Link has consistently toiled at raising the profile of Greece among the global financial, business

and investment community and at fostering closer business and investment ties between Greece and

the United States. The Capital Link Investor Forums are a well-established and respected brand among

investors in New York, London and Athens.

In this year’s forum, a high level delegation of government officials, public and private sector CEOs and

executives from major global investment banks discussed the developments, reforms and prospects of

the Greek economy. They also presented the latest trends in the capital and stock markets with topics

such as banking and finance, private equity and investing, energy, oil and gas exploration, infrastructure

development, telecommunications, real estate, tourism, transportation and global shipping.

As in previous years, the Forum provided foreign investors with a unique networking capability through

more than 150 one-to-one meetings with listed and unlisted companies, as well as, with members of the

Greek government delegation
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As in previous years, the Forum provided foreign investors with a unique networking capability through

more than 150 one-to-one meetings with listed and unlisted companies, as well as, with members of the

Greek government delegation.

MORNING SESSIONS

Welcome Remarks were made Mr. Nicolas Bornozis, who stressed that fact that international investors

have now a much more positive impression of Greece. Several investments have been made in various

sectors and a lot of investors are in the process of analyzing and evaluating new investments. What

investors seek worldwide is a precise and stable investment framework and political stability that will

allow investments to be realized. The political uncertainty prevailing in Greece today tends to jeopardize

what has been achieved in the economy and discourage or slow down new investments. Foreign

investments are a critical in order to put Greece back on a growth trajectory and realize a better

tomorrow for Greek citizens. There is tremendous competition among countries on a global scale to

attract investment capital and thus Greece should continue to reform and improve its economy, and to

offer a friendly   environment with sufficient visibility to investors.

Opening Remarks were made by Ambassador of Greece Christos Panagopoulos, who mentioned that

“The Greek Economy at the first quarter of 2014 had shown growth of 1.7%. According to recent

European Commission report, the Greek economy at 2015 will show further growth of 2.9% and in 2016

3.7%. For the first time after many decades, the budget will show a primary surplus, both in fiscal as well

as in current accounts. As a result of the above ‘macroeconomic improvements’, together with the

extensive program of structural reforms, resulted that in the “ World Bank 2014 Doing Business report”

Greece’s position improved by 17 places. The privatization program is moving ahead and the recent

bidding for the regional airports indicates the increasing interest of international investors. The Greek

Economy at the moment is changing rapidly and is becoming a destination that International investors is

worth looking”.

Prime Minister Antonis Samaras, participated at the Forum and in his Audio recorded message “A New

Era of Opportunity for Greece”, he stated: “I strongly believe that, especially in these challenging times

for Greece and the whole of Europe, close cooperation between Greece and the US can be more

constructive and more mutually profitable than it has ever been in the past. This year’s Annual Capital

Link Greek Investor Forum is of paramount importance, given the successful reform already

implemented and the “restart” of the Greek economy that is already underway. Thanks to the efforts

made by all Greeks, all sectors are marked by sweeping reforms; fight against bureaucracy, and against

various widespread inefficiencies. Greece has managed to consolidate its economy in an

unprecedentedly fast and effective way. We are now ranking fist in terms of fiscal adjustment, first in

structurally adjusted surpluses in the Eurozone, first in third quarter 2014 growth in the Eurozone and

among the first in the 2015 growth projections in Europe, while we are planning taxation reforms

favorable to the investors. International investors already enter the Greek market and invest in the

manifold opportunities existing in all key economic sectors”.

Mr. Jyrki Katainen, Vice President European Commission for Jobs, Growth, and Investment &

Competitiveness also participated at the Forum. In his Audio recorded message mentioned that: “The

global economy needs a significant boost. In Europe, we face particularly dramatic drop in investments

which stalls economic development. Compared to the 2007 peak, investments in the EU have dropped

by around 430 bn EUR. This is why we have just launched the Investment Plan, a major investment

offensive, shaped as a triangle made up of three points: a) a new EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC

INVESTMENTS that will unlock public and private investment in the real economy to the value of more

than 300 billion EUR; b) a transparent pipeline of trusted investments in sectors like energy, transport,

telecom; c) substantive Single Market overhaul to remove barriers to investment faced by the private

sector. This Plan is not a magic bullet to transform the European economy. But if we implement all of its

three parts, we will change the European investment landscape permanently, and structurally, for the

better. Once again Europe is becoming an attractive place to invest”!

LUNCH & KEYNOTE ADDRESS

The Luncheon Keynote Speaker was Hon. Constantine Skrekas, Greek Minister of Development and

Competitiveness. Minister Skrekas, during his speech mention that “Choosing the right time is

everything in an investment – and this is the right time to invest in Greece, either in real estate or

energy, through acquiring promising companies or creating new businesses”.

From the Greek bonds to Greek startups, there are promising signs for foreign investors, Skrekas

underlined.

The minister said that Greece attracts major global players such as China and multinational companies,

because of its geographical strategic location, which makes it a gateway to the Balkans and Europe,

adding that the government is implementing an ambitious investment plan for the development of

transport networks. We are determined to transform Greece from a “transit spot” to a “transit hub”, he

stressed.

We have ports that can accommodate large loads, we construct new road and rail links, and we are

open to new markets that will maximize the benefit from these investments. Skrekas mentioned the

example of Piraeus port privatisation, which brought Cosco to Greece, and in just a few years raised the

ranking of port from the 13th to the 3rd place in the Mediterranean.

“
We are turning Greece into a country friendly to the Greek and foreign investors We want to ensure
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example of Piraeus port privatisation, which brought Cosco to Greece, and in just a few years raised the

ranking of port from the 13th to the 3rd place in the Mediterranean.

“We are turning Greece into a country friendly to the Greek and foreign investors. We want to ensure

that we have a stable and clear operating framework,” the minister said, adding that a major priority is to

continue implementing structural reforms and all the necessary changes to facilitate entrepreneurship

and especially youth entrepreneurship.

ECONOMY-ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

Keynote Speaker at this section was Alternate Minister of Finance Christos Staikouras, who presented

“The Restructuring of the Greek Economy – Achievements & Targets” .

“Today, after six years of deep and prolonged recession, Greece is rebounding and returning to positive

growth rates, has stabilized its public finances and is recording significant primary surpluses, has

tackled its high “twin” fiscal and external deficits, has implemented a wide range of concrete structural

reforms and has successfully recapitalized its banking sector. Evidently, this is the result of the

unprecedented sacrifices of the Greek society in order to achieve the painful, albeit necessary, fiscal

consolidation. Step by step, the country is emerging from the crisis. However, this is not enough. Ιt is

true that sustainable fiscal discipline, although necessary, is not a sufficient condition for economic

growth and social welfare. Indeed, what is needed, at European level, is a re-evaluation of economic

policies and priorities and, at national level, the planning of the “day after” for the Greek economy and

the transformation of the current stabilization into sustainable growth, with social cohesion. This is the

new challenge for the country. In this direction, we are working towards adopting and implementing a

realistic economic policy strategy. Its basic priorities comprise the gradual reduction of the tax burden for

households and enterprises, the achievement of sustainable primary surpluses, the qualitative

improvement of public finances, the efficiency enhancement of social spending, the public administration

reform, the concentration on attracting investments and enhancing exports through the acceleration of

product and services market reforms, the faster absorption of EU funds, the intensive implementation of

the privatization program and the development of public real estate property, as well as the

normalization of credit expansion and market liquidity. As a country, we have gone a long way. We are

on the right path. Greece’s economic prospects are bearing potential. The preconditions for the return of

capital into the economy are met. This is the right time to “Investing for Growth” in Greece”.

IMF

Rishi Goyal, Mission Chief For Greece of International Monetary Fund (IMF) referred in detail to the

impressive progress achieved by the Greek economy and pointed out that now the challenge is the

continuing of the reforms and the structural changes. Fiscal consolidation efforts must continue so that

the primary surplus to widen every year in order to achieve the objectives of the program, reaching 4.5%

in 2016. This will contribute to the reduction of public debt. The IMF does not seek painful horizontal

wage and pension cuts. For this reason, it is important to continue the consolidation of the public sector

and improve tax collection, objectives for which the government has already made significant efforts.

Moreover, it is needed to continue reforms in product and labor markets, which will enhance productivity

and competitiveness. Finally, he praised the success of the Greek banks to raise significant funds from

private investors by strengthening their capital structure and stressed that there is no immediate risk to

the banking system. He concluded by saying that a major challenge is the management of problem

loans, but the thing which will release funds from unproductive or inefficient uses and the channel in

dynamic sectors helping development. He also referred to talks with the government calling them

constructive and stressing that common goal and desire is to reach agreement as soon as possible.

JOHN P. CALAMOS

Mr. John Calamos highlighted some of the global risks for 2015 and beyond. Specifically, he noted

several major issues that could provide headwinds to the global recovery: the U.S. transition to

monetary normality, the economic instability of the Eurozone, mounting geopolitical risks, the implosion

of Abenomics, potential currency wars as a result of a strong U.S. dollar, and whether Greece’s recovery

will be negatively impacted by heightened political risk creating an increase in market volatility. He

explored these topics in greater detail and discussed strategies that investors can use to protect their

portfolios in what will likely be a volatile, yet upwardly moving market environment.

ENERGY SECTOR

Keynote Speaker at this section was Hon. Asimakis Papageorgiou, Deputy Minister – Environment,

Energy & Climate Change, who presented the “Energy Policy & Objectives” and stated during his

speech:

“The importance of the energy sector to Greece’s competitiveness, welfare and geopolitical role in the

region is huge. This means that we cannot afford to slow down efforts towards a more liberalized, more

interconnected, and more effective energy market. We continue the reform with determination and

caution, because the last two years acquired with the effort and sacrifice for the stability and growth

prospects of Greece and this effort cannot be wasted for any reason. Greece is definitely an integral part

of Europe and the Eurozone. Greece is finally on the road stability, Recovery and Development”.

JOHN PAULSON

In a special intervention, Mr. John Paulson, President & Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., a

leading chief investment vehicle, with significant investments in Greece, said: “Greece is at the
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JOHN PAULSON

In a special intervention, Mr. John Paulson, President & Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., a

leading chief investment vehicle, with significant investments in Greece, said: “Greece is at the

beginning of a remarkable turnaround. GDP is growing and employment is rising. Third quarter GDP

growth was the highest in the Eurozone. The reforms are working. What Greece needs now is political

stability. It’s too soon for new elections. The uncertainty has caused the stock market to fall and new

investments to be postponed. The best course of action is to defer elections till June 2016 and give the

current policies more time to work. With political certainty growth will likely accelerate in 2015 and 2016

and more jobs will be created. We are prepared to invest more in Greece. But we need political

certainty. Our investment plans are currently on hold pending the outcome of the Presidential elections.

As soon as stability is achieved, we will step up our investments”.

SHIPING MARKETS ROUNDTABLE

Keynote Speaker at this section was Minister of Shipping, Maritime Affairs & the Aegean, Miltiadis

Varvitsiotis, who presented “Greece as a Global Shipping and Transportation Hub”. Mr Varvitsiotis said

that “Despite such difficulties in both the internal and global economic environment, Greek shipping

managed to retain its international position. We use to say that the performance of the maritime sector is

witnessed by the fact that during the era of the ailing Greek economy, it was the only economic sector in

Greece that did not reach high unemployment records. Without any doubt shipping is recognized as a

non – negotiable, historic, national, economic and strategic asset, which must remain internationally

competitive”.   He also stressed out that: “Greece is changing and within the context of an overall

strategy for economic development and the generation of new profitable investments, including the ports

sector, expects that the ongoing international competitive tender process for the acquisition of shares

capital of Greek major ports of Piraeus and Thessaloniki, will lead to a mutually beneficial agreement

both for Greece and the investors and will, among others, enhance the position and role of the Greek

ports and their potential development as hubs and transit center for Eastern Mediterranean, the Balkans

and Central Europe. The extremely successful example of the COSCO investments in the port of

Piraeus, which according to the new agreement, that we signed the previous week are expected to

reach 230 million euros, pave the way”.
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ΣΗΜΕΡΙΝH EΚ∆ΟΣΗ EΝΘΕΤΑ ΑΡΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΕΜAΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOΣ
 

ΑΠΟΣYΝ∆ΕΣΗ

 

Σχετικά

» Ειδήσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («ΑΜΠΕ»). Στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί

στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το 16ο ετήσιο Capital Link Invest

in Greece Forum «Investing for Growth» το οποίο διοργανώνεται, όπως

κάθε χρόνο, από την Capital Link σε συνεργασία µε το NYSE Euronext.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης &

Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία µε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος

στη Νέα Υόρκη, το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας της Μόνιµης

Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στα Ηνωµένα Εθνη και το Ελληνικό

Εµπορικό Τµήµα.

Η ελληνική αποστολή αποτελούµενη από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη,

στελέχη εταιρειών και οργανισµών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και

στελέχη από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς θα αναλύσει

τις µεταρρυθµίσεις και προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα,

θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και στο

Χρηµατιστήριο, καθώς και στους σηµαντικούς τοµείς όπως οι τράπεζες, οι

επενδύσεις και private equity, η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες, η

ανάπτυξη υποδοµών, τα ακίνητα, ο τουρισµός, οι µεταφορές και η

ναυτιλία.

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους

επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα επαφών µέσω προσωπικών

συναντήσεων µε εκπροσώπους εισηγµένων και µη εταιρειών καθώς και

µε τα µέλη της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Κύριος χορηγός του Συνεδρίου, για έκτη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup

και η Tsakos Energy Navigation. Μεγάλοι χορηγοί είναι οι τράπεζες BNP

16ο επενδυτικό φόρουµ του Capital Link
TΡIΤΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2014 |  «Ε.Κ.»  0 ΣΧΌΛΙΟ
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Paribas, Deutsche Bank και Goldman Sachs και η EY.

Το βραβείο «2014 Capital Link Leadership Award» θα απονεµηθεί εφέτος

στον Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο & διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου

Libra, για τις πολυάριθµες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του

πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του «Libra

Internship Program» και του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας

(Hellenic Entrepreneurship Award).

Στο πλαίσιο του 16th Annual Greek Investor Forum, το Χρηµατιστήριο της

Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link θα διοργανώσουν ειδική

εκδήλωση µε τίτλο «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας

Υόρκης», την Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου 2014.

Συγκεκριµένα, έπειτα από επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής

αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες

στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στο

Συνέδριο, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Σκρέκας, πλαισιωµένος

από τους υπουργούς Μ. Βαρβιτσιώτη, Χρ. Σταϊκούρα και Μ.

Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της

Τρίτης 2 ∆εκεµβρίου 2014, του Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης.
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ÔÅÔÁÑÔÇ   26   ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ   2014

ÊÏÑÕÖÁÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÓÔÏ ÌÁÍ×ÁÔÁÍ ÃÉÁ ÔÇÍ

ÐÑÏÓÅËÊÕÓÇ ÅÐÅÍÄÕÓÅÙÍ

16ï ÅôÞóéï Capital Link Invest in Greece Forum «Investing for Growth»

    Óôéò 1 êáé 2 Äåêåìâñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Metropolitan Club ôçò ÍÝáò

Õüñêçò ôï 16ï åôÞóéï Capital Link Invest in Greece Forum «Investing for Growth», ôï ï-
ðïßï äéïñãáíþíåôáé, åäþ êáé 16 ÷ñüíéá, áðü ôçí Capital Link óå óõíåñãáóßá ìå ôï NYSE
Euronext.

    Ç åëëçíéêÞ áðïóôïëÞ áðïôåëïýìåíç áðü áíþôáôá êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç, óôåëÝ÷ç å-
ôáéñåéþí êáé ïñãáíéóìþí ôïõ äçìïóßïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá êáé óôåëÝ÷ç áðü äéåèíåßò å-
ðåíäõôéêÝò ôñÜðåæåò êáé ïñãáíéóìïýò èá áíáëýóåé ôéò ìåôáññõèìßóåéò êáé ðñïïðôéêÝò ôçò
åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. ÐáñÜëëçëá, èá ðáñïõóéáóôïýí ïé ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò óôçí êåöá-
ëáéáãïñÜ êáé óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï, êáèþò êáé óôïõò óçìáíôéêïýò ôïìåßò üðùò ïé ôñÜðåæåò, ïé
åðåíäýóåéò êáé private equity, ç åíÝñãåéá, ïé õäñïãïíÜíèñáêåò, ç áíÜðôõîç õðïäïìþí, ôá
áêßíçôá, ï ôïõñéóìüò, ïé ìåôáöïñÝò êáé ç íáõôéëßá.

    Ïé êõâåñíçôéêïß öïñåßò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí åßíáé:
    * Ï Ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò, êýñéïò Áíôþíçò ÓáìáñÜò (ÌÝóù ç÷ïãñáöçìÝíïõ ìç-

íýìáôïò)
    * Ï Õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ê. Êþóôáò ÓêñÝêáò (Êåíôñéêüò Ï-

ìéëçôÞò êáôÜ ôï ìåóçìåñéáíü ãåýìá)
    * Ï Õðïõñãüò Íáõôéëßáò & Áéãáßïõ, ê. ÌéëôéÜäçò Âáñâéôóéþôçò
    * Ï ÁíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ê.  ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò
    * Ï Õöõðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ê. ÁóçìÜêçò

Ðáðáãåùñãßïõ
    * Ï ê. ×ñßóôïò Ð. Ðáíáãüðïõëïò ÐñÝóâçò ôçò ÅëëÜäïò óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò Á-

ìåñéêÞò
    * Mr. Jurki. Katainen, Vice President European Commission for Jobs, Growth, Invest-

ment & Competitiveness (ÌÝóù ç÷ïãñáöçìÝíïõ ìçíýìáôïò)
    * Mr. Rishi Goyal, Mission Chief for Greece, International Monetary Fund (IMF)

    * Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ Ôáìåßïõ ÉäéùôéêïðïéÞóåùí (ÔÁÉÐÅÄ), ê. Ðáó÷Üëçò
Ìðïõ÷þñçò

    * Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, ê. ×ñÞóôïò Óêëáâïýíçò
    * Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ Enterprise Greece S.A. , ê. ÓôÝöáíïò ÇóáÀáò.
    Ôï ÓõíÝäñéï èá ðáñÝ÷åé óôïõò îÝíïõò åðåíäõôÝò ìéá åêôåôáìÝíç äõíáôüôçôá åðáöþí

ìÝóù ðñïóùðéêþí óõíáíôÞóåùí ìå åêðñïóþðïõò åéóçãìÝíùí êáé ìç åôáéñåéþí, êáèþò êáé
ìå ôá ìÝëç ôçò åëëçíéêÞò êõâåñíçôéêÞò áíôéðñïóùðåßáò.

    Ôï âñáâåßï «2014 Capital Link Leadership Award» èá áðïíåìçèåß åöÝôïò óôïí Ãéþñãï
ËïãïèÝôç, ðñüåäñï & äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôïõ Ïìßëïõ Libra, ãéá ôéò ðïëõÜñéèìåò åêðáé-
äåõôéêÝò êáé öéëáíèñùðéêÝò ôïõ ðñùôïâïõëßåò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íïõ ôïõ «Libra Internship Program» êáé ôïõ Åëëçíéêïý Âñáâåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò
(Hellenic Entrepreneurship Award).

    Óôï ðëáßóéï ôïõ 16th Annual Greek Investor Forum, ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñ-
êçò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Capital Link èá äéïñãáíþóïõí åéäéêÞ åêäÞëùóç ìå ôßôëï «ÇìÝñá
ÅëëÜäïò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò», ôçí Ôñßôç 2 Äåêåìâñßïõ, 2014.

    ÓõãêåêñéìÝíá, Ýðåéôá áðü åðßóçìç äåîßùóç ðñïò ôéìÞí ôçò åëëçíéêÞò áðïóôïëÞò, ôùí
åôáéñåéþí åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí ðïõ åßíáé åéóçãìÝíåò óôï NYSE Euronext êáé ôùí å-
ôáéñåéþí ðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óôï ÓõíÝäñéï, ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò, Êùíóôáíôßíïò ÓêñÝ-
êáò, ðëáéóéùìÝíïò áðü ôïõò õðïõñãïýò, Ì. Âáñâéôóéþôç, ×ñ. Óôáúêïýñá êáé Ì. Ðáðáãå-
ùñãßïõ, èá ÷ôõðÞóåé ôï êáìðáíÜêé ôçò ëÞîçò ôùí åñãáóéþí ôçò Ôñßôçò 2 Äåêåìâñßïõ 2014
ôïõ ×ñçìáôéóôÞñéïõ ôçò ÍÝáò Õüñêçò.

    Ôï óõíÝäñéï ôåëåß õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò & Áíôáãùíéóôéêüôçôáò
óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ãåíéêü Ðñïîåíåßï ôçò ÅëëÜäïò óôç ÍÝá Õüñêç, ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ &
Åðéêïéíùíßáò ôçò ìüíéìçò Áíôéðñïóùðåßáò ôçò ÅëëÜäïò óôá ÇíùìÝíá Åèíç êáé ôï Åëëç-
íéêü Åìðïñéêü ÔìÞìá.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÅÓ ÁÐÏ 8.500 ÁÉÔÇÓÅÉÓ ÕÐÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇ ÍÅÁ ÑÕÈÌÉÓÇ ÃÉÁ

ÏÖÅÉËÅÓ ÐÑÏÓ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ ÔÏ ÐÑÙÔÏ ÄÅÊÁÇÌÅÑÏ

    «Åðéôõ÷Þò» êñßíåôáé áðü ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò ç íÝá ñýèìéóç ôùí ëçîéðñüèå-

óìùí õðï÷ñåþóåùí ðñïò ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, üðùò áðïäåéêíýåôáé áðü ôï åíäéáöÝ-
ñïí ôùí ïöåéëåôþí, ôá ðïóÜ ôá ïðïßá ñõèìßæïíôáé êáé ôéò åéóðñÜîåéò ðïõ äéåíåñãåß ôï
ÊÝíôñï Åßóðñáîçò Áóöáëéóôéêþí Ïöåéëþí (ÊÅÁÏ).

    Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ ÊÅÁÏ êáôÜ ôï ðñþôï äåêáÞìåñï ôçò åöáñìïãÞò ôïõ íÝïõ
ó÷Þìáôïò ñýèìéóçò åêäüèçêáí 8.579 íÝåò áðïöÜóåéò õðáãùãÞò ãéá ïöåéëÝò óõíïëéêïý ý-
øïõò 229.920.368,81 åõñþ. Óôï ßäéï äåêáÞìåñï Ý÷ïõí åéóðñá÷èåß 10.797.168 åõñþ.

    Ç äéáöïñÜ ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ðñïçãïýìåíùí ñõèìßóåùí åßíáé åìöáíÞò. êáèþò
ôï óõíïëéêü ðïóü ïöåéëÞò, ðïõ Ý÷åé õðá÷èåß óå ñýèìéóç ìå ôá ðñïçãïýìåíá ó÷Þìáôá Ýùò
ôï ôÝëïò Ïêôùâñßïõ 2014, áíôéóôïé÷åß óå 860.730.350,89 åõñþ êáé áöïñÜ 23.463 áðïöÜ-
óåéò.

    Áêüìç, ôï óýíïëï ôùí åéóðñÜîåùí ôïõ ÊÅÁÏ áðü ôçí ßäñõóç ôïõ ìÝ÷ñé êáé ôï ôÝëïò
Ïêôùâñßïõ 2014 áíÝñ÷åôáé óå 270.623.729 åõñþ.

    Óôç äñáóôéêÞ áðëïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí õðáãùãÞò êáé ôç äéåõêüëõíóç ôùí ïöåéëå-
ôþí íá ñõèìßóïõí Üìåóá ôéò ïöåéëÝò ôïõò áðïäßäåé êáôÜ ìåãÜëï ìÝñïò ôçí åðéôõ÷ßá ôçò

ñýèìéóçò ï õ-
ðïõñãüò Åñãá-
óßáò, ÃéÜííçò
Âñïýôóçò.

    «Åíá áðü
ôá âáóéêüôåñá
óçìåßá ôçò á-
ðëïðïßçóçò ôùí
äéáäéêáóéþí åß-
íáé üôé ç áßôçóç
ãéá ñýèìéóç õ-
ðïâÜëëåôáé á-
ðåõèåßáò óôï
êáôÜ ôüðï áñ-
ìüäéá Ðåñéöå-
ñåéáêÜ ÊÅÁÏ
êáé óôéò ôá-

ìåéáêÝò õðçñåóßåò ôùí ÕðïêáôáóôçìÜôùí ôïõ ÉÊÁ-ÅÔÁÌ üðïõ ï Ýëåã÷ïò ôùí åéóöïñþí
ðïõ Ý÷ïõí äçëùèåß êáé åêåßíùí ðïõ Ý÷ïõí êáôáâëçèåß äéåíåñãåßôáé êÜèå ìÞíá.

    Ï ê. Âñïýôóçò ÷áñáêôçñßæåé ôç íÝá ñýèìéóç «ãåííáßá», ôïíßæïíôáò üôé «áöåíüò åðé-
âñáâåýïíôáé ìå üñïõò äéêáéïóýíçò üëïé üóïé ìÝ÷ñé óÞìåñá Þôáí óõíåðåßò óôéò õðï÷ñåþ-
óåéò áðÝíáíôé óôï êñÜôïò, åíþ, ðáñÜëëçëá, áíïßãåôáé Ýíá ôåëåõôáßï ðáñÜèõñï åõêáéñßáò
ãéá üóïõò èÝëïõí íá åðáíÝëèïõí óôï äñüìï ôçò õðåõèõíüôçôáò êáé ôçò óõíÝðåéáò».

    Áîßæåé ðÜíôùò íá óçìåéùèåß, üôé ôï 81% ôùí ïöåéëþí ðïõ åß÷áí åíôá÷èåß óå ñýèìéóç
Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ Ïêôùâñßïõ äçìéïõñãÞèçêå áðü ïöåéëÝôåò ðïõ îåêßíçóáí íá äçìéïõñãïýí
ïöåéëÝò ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôï 2009 êáé ðáëáéüôåñá. Áíôßóôïé÷á, ìüíï ôï 19% äçìéïõñãÞ-
èçêå áðü ïöåéëÝôåò ðïõ îåêßíçóáí íá äçìéïõñãïýí ïöåéëÝò ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôï 2009
êáé ìåôÜ.

    «Ôá ðïóïóôÜ áõôÜ áðïêáëýðôïõí áíÜãëõöá, üôé óÞìåñá äéá÷åéñéæüìáóôå ôéò åðéðôþ-
óåéò ôçò áóõíÝðåéáò êáé ôï ôßìçìá ôçò áíåõèõíüôçôáò, ðïõ áíáðôý÷èçêå êõñßùò óôçí ðåñß-
ïäï ôçò «åõçìåñßáò»» óçìåéþíåé ï õðïõñãüò Åñãáóßáò.

    Ôï óýíïëï ðÜíôùò ôùí ïöåéëþí ðñïò ôá áóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá ðáñáìÝíåé óå õøçëÜ å-
ðßðåäá.

    Ïðùò áíáöÝñåôáé óôç äåýôåñç ôñéìçíéáßá Ýêèåóç ôïõ ÊÅÁÏ, Ýùò ôï ôÝëïò Ïêôùâñßïõ
2014 åß÷áí åíôá÷èåß óôï ÊÅÁÏ óõíïëéêÝò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ýøïõò 10.643.422.972
åõñþ áðü óõíïëéêÜ 223.016 ïöåéëÝôåò, åíþ ôï ôñÝ÷ïí õðüëïéðï ãéá ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï
åßíáé ýøïõò 11.485.586.901 åõñþ êáé áöïñÜ 220.615 ïöåéëÝôåò.

    Óýìöùíá ìå óôåëÝ÷ç ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, åÜí óôï ðïóü áõôü ðñïóôåèïýí ïé ï-
öåéëÝò ðïõ äåí Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï ÊÅÁÏ, ôï ýøïò ôùí ïöåéëþí öèÜíåé ôá 19 äéó. åõñþ.

    Óå üôé áöïñÜ ôï ðñïößë ôùí ïöåéëåôþí ðåñßðïõ ï Ýíáò óôïõò äõï ïöåéëÝôåò (124.754),
ïöåßëåé ðïóÜ Ýùò 15.000 åõñþ, åíþ ìüíï 871 ïöåéëÝôåò, ïöåßëïõí ðïóÜ Üíù ôïõ 1.000.000
åõñþ.

    Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï õðïõñãüò Åñãáóßáò åìöáíßæåôáé áéóéüäïîïò ãéá ôçí óõíïëéêÞ
ðïñåßá ôùí åéóðñÜîåùí êáé ÷áñáêôçñßæåé ôï ÊÅÁÏ «ìåôáññõèìéóôéêÞ ôïìÞ» êáé «éäéáßôå-
ñá áðïôåëåóìáôéêü åéóðñáêôéêü ìç÷áíéóìü, ðïõ óõìâÜëëåé áðïöáóéóôéêÜ óôçí åíßó÷õóç
ôçò âéùóéìüôçôáò ôïõ áóöáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò».

    «Ðñéí áðü ôç äçìéïõñãßá ôïõ ÊÝíôñïõ êáíåßò äåí Þîåñå ðïéïò ÷ñùóôïýóå, óå ðïéï ôá-
ìåßï, ðïéïò áðïðëÞñùíå ôéò ïöåéëÝò ôïõ êáé ðïéïò ü÷é» áíáöÝñåé ï ê. Âñïýôóçò.

    ÓçìáíôéêÞ èåùñåß ï õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ äåßêôç áöåñåããõüôçôáò
ìå ôïí ïðïßï ôï óýóôçìá åíôïðßæåé åðé÷åéñÞóåéò ìå ðïëý õøçëÝò ïöåéëÝò êáé õðÝñãçñïõò õ-
ðåýèõíïõò, Çäç, óýìöùíá ìå ôïí Õðïõñãü, Ý÷ïõí åíôïðéóôåß 40 ðåñßðïõ åðé÷åéñÞóåéò, ïé
ïðïßåò åìöáíßæïõí õøçëü äåßêôç áöåñåããõüôçôáò êáé èá õðïóôïýí Üìåóá ôï ìÝôñï ôçò á-
íáóôïëÞò ôçò äõíáôüôçôáò õðïâïëÞò ÁíáëõôéêÞò ÐåñéïäéêÞò ÄÞëùóçò (ÁÐÄ).

    Áíáöåñüìåíïò ôÝëïò ï ê. Âñïýôóçò óôç ìåßùóç ôùí åéóðñÜîåùí ôïí Ïêôþâñéï 2014 óå
ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá, ôçí èåùñåß «óõãêõñéáêÞ» êáé åêôéìÜ, üôé «ïöåßëåôáé êáôÜ
âÜóç óôï ãåãïíüò, üôé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí ïöåéëåôþí áíÝìåíå ôçí Ýêäïóç íïìïèåóßáò
ãéá ôç íÝá åõíïúêüôåñç ñýèìéóç, ç ïðïßá êáé èåóðßóôçêå ôåëéêÜ óôéò áñ÷Ýò ôïõ Íïåìâñß-
ïõ».

    ÃéÜííçò Âñïýôóçò:  «Äåí ÷ñåéÜæïíôáé äïìéêÝò áëëáãÝò óôá üñéá óõíôáîéïäüôçóçò»
    «Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå ìßá ôåëåõôáßá êáé êñßóéìç äéáäéêáóßá äéáâïýëåõóçò. Ôï á-

óöáëéóôéêü óýóôçìá ôçò ÷þñáò ìåôÜ áðü ôéò óçìáíôéêÝò êáé ìåãÜëåò äéáñèñùôéêÝò ìåôáñ-
ñõèìßóåéò ðïõ êÜíáìå âñßóêåôáé óå Üëëï åðßðåäï, óå õãéåßò êáé óôáèåñÝò âÜóåéò êáé üëï
áõôü ìáò äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá áéóéïäïîïýìå» äÞëùóå ï õðïõñãüò Åñãáóßáò, ÃéÜííçò
Âñïýôóçò, áðáíôþíôáò óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç, óôï ðåñéèþñéï çìåñßäáò ãéá ôçí êïéíùíéêÞ ïé-
êïíïìßá ðïõ äéåîÞ÷èåé óôï Ìïõóåßï ÌðåíÜêç.

    Åñùôçèåßò ãéá åíäå÷üìåíåò áëëáãÝò óôá üñéá óõíôáîéïäüôçóçò, ï õðïõñãüò Åñãáóßáò
åðáíÝëáâå üôé «äåí ÷ñåéÜæïíôáé äïìéêÝò áëëáãÝò óôá üóá éó÷ýïõí ìÝ÷ñé óÞìåñá». Íùñßôå-
ñá, óôç äéÜñêåéá ôïõ ÷áéñåôéóìïý ðïõ áðçýèõíå êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôçò çìåñß-
äáò, ï ê. Âñïýôóçò, ôüíéóå üôé «ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, áõôÜ ôá äõüìéóé ÷ñüíéá, Þôáí ü÷é
ìüíï ðñùôáãùíéóôÞò áëëÜ õðÞñîå êáé ôï õðïõñãåßï ìå ôéò ìåãáëýôåñåò êáé óçìáíôéêüôå-
ñåò ìåôáññõèìßóåéò. Áêüìç êáé óôïí ôïìÝá ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò». «Áöïý íïéêïêõñÝøá-
ìå ìå üñïõò äéáöÜíåéáò êáé äéêáéïóýíçò ôï óýíïëï ôùí ðüñùí ðïõ äéá÷åéñéæüìáóôå, ÷ôßóá-
ìå Ýíá íÝï óýã÷ñïíï èåóìéêü ðëáßóéï ðïõ êéíåßôáé, ðëÝïí, ìå üñïõò äéáöÜíåéáò êáé áðï-
ôåëåóìáôéêüôçôáò ãéá ôç óôÞñéîç ôç ïéêïãÝíåéáò, ôï Á21» ðñüóèåóå.

    Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò åðáíÝëáâå üôé «ôï åëÜ÷éóôï åããõçìÝíï åéóüäçìá áðïôåëåß ôç
ìåãáëýôåñç êïéíùíéêÞ ìåôáññýèìéóç ðïõ Ý÷åé ãßíåé ðïôÝ óôç ÷þñá».

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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Σχετικά

» Ειδήσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τα µαγνητοσκοπηµένα µηνύµατα του Ελληνα

πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά και του νέου αντιπροέδρου της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν, τα οποία προβλήθηκαν χτες το

πρωί αµέσως µετά την έναρξη του 16ου ετήσιου διεθνούς φόρουµ της

Capital Link σε συνδυασµό µε την οµιλία του αναπληρωτή υπουργού

Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα µετέφεραν µηνύµατα αισιοδοξίας για την

πορεία της ελληνικής οικονοµίας.

Το επενδυτικό φόρουµ ξεκίνησε το πρωί της ∆ευτέρας στο Μετροπόλιταν

Κλαµπ στο Μανχάταν και αναµενόταν να ολοκληρωθεί χθες βράδυ, και

λίγες ώρες µετά την κυκλοφορία της ανά χείρας έκδοσης του «Ε.Κ.» στα

περίπτερα της µητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης είχε ως θέµα

«Επενδύοντας στην ανάπτυξη» και µίλησαν ο υπουργός Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών

Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου.

Ο πρόεδρος του Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης, µιλώντας στον

«Ε.Κ.» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία του συνεδρίου και,

µεταξύ άλλων, τόνισε: «Το φόρουµ είχε τροµακτική επιτυχία λόγω του

αυξηµένου ενδιαφέροντος από τους ξένους επενδυτές. Οι υπουργοί και

άλλοι οµιλητές µετέφεραν το µήνυµα ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και

όλοι αναγνωρίζουν τη βελτίωση της οικονοµίας και τις θετικές επιδόσεις

Αισιόδοξα µηνύµατα στο 16ο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link
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της. Παράλληλα, τόνισαν την αναγκαιότητα της πολιτικής σταθερότητας

και παραδέχτηκαν ότι η πολιτική αβεβαιότητα µπορεί να επιβραδύνει την

πορεία της Οικονοµίας».

Ερωτηθείς για τους ξένους επενδυτές, τόνισε ότι «οι ξένοι επενδυτές

παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τις εξελίξεις και όλοι αναγνωρίζουν τα

βήµατα προόδου. Παράλληλα, υπάρχουν και πολλοί καινούργιοι οι οποίοι

είναι έτοιµοι και αναµένουν τη σταθερότητα που θα επιστρέψει την

υλοποίηση των επενδύσεων. Χωρίς επενδύσεις δεν µπορεί να υπάρξει

ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και καταπολέµηση της ανεργίας».

Αναφερόµενος στη συµµετοχή τεσσάρων υπουργών στο Φόρουµ τόνισε

ότι αποδεικνύει τη σηµασία που δίνει η ελληνική πλευρά στις επενδύσεις

και τις προσπάθειες που καταβάλει για να περάσει στους επενδυτές το

µήνυµα ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

Τόνισε επίσης, ότι οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να αφουγκραστούν τα

µηνύµατα που προσπαθεί να εκπέµψει η κυβερνητική πλευρά, τα

µηνύµατα των διεθνών οργανισµών συµπεριλαµβανοµένου και του

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, των Ελληνικών Εταιρειών, καθώς επίσης

και τα µηνύµατα των µεγάλων τραπεζών και επενδυτικών οίκων.

Στο φόρουµ επρόκειτο να µιλήσουν ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς

Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ

(σε διαδικτυακή σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας

στις ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου

Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης Μπουχώρης, ο πρόεδρος του

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο

διευθύνων σύµβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαϊας και

Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εµπορικών

τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι,

χρηµατιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην

Ελλάδα.

Το επενδυτικό φόρουµ διοργανώθηκε από την Capital Link, σε

συνεργασία µε το NYSE Euronext, µε µεγάλες διεθνείς τράπεζες και

οργανισµούς και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητα.

Χθες ∆ευτέρα, το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου αναµένετο να

απονεµηθεί το βραβείο (2014 Capital Link Leadership Award) στον

οµογενή επιχειρηµατία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα

σύµβουλο του Οµίλου Libra, «για τις πολυάριθµες εκπαιδευτικές και

φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο,

συµπεριλαµβανοµένου του ‘Libra Internship Program’ και του Ελληνικού

Βραβείου Επιχειρηµατικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award)», όπως

επισηµαίνεται από τους διοργανωτές.

Σήµερα, Τρίτη, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία µε την

Capital Link, θα διοργανώσουν ειδική εκδήλωση, µε τίτλο: «Ηµέρα

Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Επειτα από επίσηµη

δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών

συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών

που θα συµµετάσχουν στο φόρουµ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πλαισιωµένος από τους υπουργούς κ.κ.

Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των

εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης.
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Με θέμα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στη Νέα Υόρκη, το 16ο ετήσιο

διεθνές φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα, με μήνυμα του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Στο φόρουμ, θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας

Σκρέκας (κεντρικός ομιλητής κατά το μεσημεριανό γεύμα), ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου.

Ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, αναφέρθηκε στην «εμφανή βελτίωση» της στάσης των

διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα. «Σημαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους τομείς» δήλωσε

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι «και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την

υλοποίηση επενδύσεων δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο της

οικονομίας. Εκείνο το οποίο ζητούν οι επενδυτές παντού στον κόσμο είναι ένα σαφές και σταθερό

επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων».

Ο κ. Μπορνόζης επεσήμανε ότι «η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα

οικονομικά επιτεύγματα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι

σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει

μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά

συνέπεια η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, την προσπάθεια βελτίωσης της οικονομίας και

της ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιμο επενδυτικό

περιβάλλον».

Το επενδυτικό φόρουμ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital

Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext, με μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς και τελεί υπό την

αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, εκτός από το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού, θα προβληθεί

και μήνυμα του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν. Επίσης, σύμφωνα με το

πρόγραμμα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) της αποστολής στην

Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ (σε διαδικτυακή σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,

Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης

Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο

διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές,

στελέχη επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονομικοί

σύμβουλοι, χρηματιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του φόρουμ και κατά τη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης, θα απονεμηθεί βραβείο (2014 Capital

Υ∆ΜΗ∆: 10,2 εκατ. € για τη δημιουργία του

e-dimos – Ποιοι είναι οι 61 δήμοι που

χρηματοδοτούνται (λίστα)

1. 

1.208 μόνιμοι στο ∆ημόσιο έως τον Ιανουάριο-

Αναλυτικά οι ειδικότητες και οι φορείς

πρόσληψης

2. 

ΑΣΕΠ: 50.000 θέσεις σε 126 ειδικότητες

ανέργων- Θέμα ημερών η προκήρυξη

3. 

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για σύνταξη –

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν το

«παράθυρο» εξόδου μέχρι το τέλος του 2014

4. 

Κυρ. Μητσοτάκης: Εκτός ατζέντας οι

απολύσεις – Τι είπαν με Σαμαρά για την

αξιολόγηση στο ∆ημόσιο

5. 

Όλο το κράτος στα ΚΕΠ – Ποιες νέες

υπηρεσίες προσφέρουν (λίστα)

6. 

Πόσο επικίνδυνος για την υγεία μας είναι ο

φούρνος μικροκυμάτων;

7. 

O “πρωθυπουργός” Κυριάκος ταράζει το

Μαξίμου και οι δελφίνοι της Ν∆ θυμούνται τη

Siemens

8. 
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Link Leadership Award) στον ομογενή επιχειρηματία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο

του Ομίλου Libra, «για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του “Libra Internship Program” και του Ελληνικού Βραβείου

Επιχειρηματικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award)», όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές. Ο κ.

Μπορνόζης σημείωσε τη «σημαντική και πολύπλευρη συμβολή του Γιώργου Λογοθέτη, όχι μόνο στη

σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας της

Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων. Έδωσε το παράδειγμα

προς μίμηση» όπως είπε «επενδύοντας στην Ελλάδα και ηγούμενος ενός ομίλου με παγκόσμια

δραστηριότητα και αναγνώριση. Παράλληλα, ο όμιλος του ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνει

ευκαιρίες εργασίας και επιμόρφωσης σε νέους και έχει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα».

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να κάνουν επαφές μέσω

περισσότερων από 150 one-to-one συναντήσεων με εκπροσώπους εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και

με τα μέλη της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Επίσης, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα, το Χρηματιστήριο της Νέας

Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, θα διοργανώσει αύριο ειδική εκδήλωση, με τίτλο: «Ημέρα

Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Έπειτα από επίσημη δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής

αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext και των

εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο φόρουμ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,

πλαισιωμένος από τους υπουργούς κ.κ. Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης

των εργασιών του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης.
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∆ημοσιεύτηκε: ∆ευτέρα, 1 ∆εκεμβρίου 2014 20:21

«Το ∆ΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις», δήλωσε τη ∆ευτέρα ο επικεφαλής της αποστολής
του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα Ρίσι Γκογιάλ.

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουμ, ο κ. Γκογιάλ ανέφερε ότι το
πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα τελειώνει το 2016 και η ελληνική κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που
πρέπει να υλοποιήσει.

Επίσης, διατύπωσε την άποψη ότι «η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να
συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό σύστημα και ότι «θα πρέπει να
εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με
στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση όσο το δυνατόν συντομότερα».

«Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι διαρθρωτικές
αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν» τόνισε, προσθέτοντας ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και οικονομική
σταθερότητα».

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια» τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το 16ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουμ, πραγματοποιείται στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link,
σε συνεργασία με το NYSE Euronext και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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μα πάνω από 500 εκ. ευρώ ξεκινά το 2015 για τον ΟΑΕΕ Αφήνουν την

01.12.2014

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει

καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ

προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο

πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο

μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων

στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που

διοργανώνεται στο Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες

Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ». Επιπλέον: «Είμαστε ήδη

μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι

διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά».

Π ό θ δ ό ά λλ λέ ί

Τελευταία Νέα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Ο Α. Σαμαράς στην Capital Link – Φορολογικές
μεταρρυθμίσεις για τους επενδυτές

01/12/2014 | Filed under: top,Πολιτική,Ροή Ειδήσεων

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της
με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης
Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται σήμερα από την Capital Link, στο
Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ».
Επιπλέον: «Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν
ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα,
σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των
επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών
δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή
συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα
από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης σημασίας,
δεδομένης των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και
υπέστησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας. «Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται
από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών.

Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του ορυκτού
μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα
ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους
επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το
κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να
εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαστε τώρα
πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη, πρώτοι κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις προβλέψεις του
2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για
τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «∆εν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις
Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των
καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και
στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το “έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο” σε
υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την
παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ
πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και
είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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Capital Link: Εκδήλωση στη Ν. Υόρκη με θέμα τις
επενδύσεις στην Ελλάδα – «Ημέρα Ελλάδας» αύριο στη
Wall

01/12/2014 | Filed under: Επιχειρήσεις,Ροή Ειδήσεων

Με θέμα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στη Νέα Υόρκη, το 16ο ετήσιο
διεθνές φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα, με μήνυμα του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά,
σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

Στο φόρουμ, θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν ο
υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας
Σκρέκας (κεντρικός ομιλητής κατά το μεσημεριανό
γεύμα), ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης
Παπαγεωργίου.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, εκτός από το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού, θα προβληθεί
και μήνυμα του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν.

Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ)
της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ (σε διαδικτυακή σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της
Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆),
Πασχάλης Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο
διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές,
στελέχη επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονομικοί σύμβουλοι,
χρηματιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, αναφέρθηκε στην «εμφανή βελτίωση» της στάσης των
διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα. «Σημαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους τομείς» δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι «και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την υλοποίηση
επενδύσεων δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο της οικονομίας. Εκείνο
το οποίο ζητούν οι επενδυτές παντού στον κόσμο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική
σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων».

Ο κ. Μπορνόζης επεσήμανε ότι «η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα
οικονομικά επιτεύγματα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι
σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μεγάλος
ανταγωνισμός μεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια η
Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, την προσπάθεια βελτίωσης της οικονομίας και της
ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον».

Το επενδυτικό φόρουμ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital
Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext, με μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς και τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο του φόρουμ και κατά τη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης, θα απονεμηθεί βραβείο (2014 Capital Link
Leadership Award) στον ομογενή επιχειρηματία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του
Ομίλου Libra, «για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του “Libra Internship Program” και του Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award)», όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές. Ο κ.
Μπορνόζης σημείωσε τη «σημαντική και πολύπλευρη συμβολή του Γιώργου Λογοθέτη, όχι μόνο στη σύσφιξη
των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδας
ως επενδυτικός προορισμός μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων. Έδωσε το παράδειγμα προς
μίμηση» όπως είπε «επενδύοντας στην Ελλάδα και ηγούμενος ενός ομίλου με παγκόσμια δραστηριότητα και
αναγνώριση. Παράλληλα, ο όμιλος του ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνει ευκαιρίες εργασίας και
επιμόρφωσης σε νέους και έχει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα».

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να κάνουν επαφές μέσω
περισσότερων από 150 one-to-one συναντήσεων με εκπροσώπους εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και
με τα μέλη της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Επίσης, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, θα διοργανώσει αύριο ειδική εκδήλωση, με τίτλο:
«Ημέρα Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Έπειτα από επίσημη δεξίωση προς τιμήν της
ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο NYSE
Euronext και των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο φόρουμ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πλαισιωμένος από τους υπουργούς κ.κ. Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου, θα
χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης.
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Σαμαράς: Η Ελλάδα εδραίωσε την οικονομία της
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Σχολιάστε πρώτοι!

Την πεποίθησή του, ότι η Ελλάδα έχει
καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία
της με έναν άνευ προηγουμένου
«γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο»,
εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά
του που προβλήθηκε ενώπιον
εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο
επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
 
«Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των
κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς
επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην
ελληνική αγορά» ανέφερε ο
Πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας τη
συμβολή «των φίλων από τις ΗΠΑ», ενώ
πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλαπλές

ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».
 
Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των
επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».
 
Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία
μπορεί να είναι «πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».
 
Η σημασία του φετινού ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link είναι κατά τον Πρωθυπουργό μεγάλη
εξαιτίας «των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».
 
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και
υπέστησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας.
 
«Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν
επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση εκτεταμένων
ανεπαρκειών. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του
ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα
ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους
επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό
και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα», τόνισε.
 
Αναφερόμενος στα τελευταία δύο χρόνια ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την
οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.
 
«Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη,
πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις
προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις
ευνοϊκές για τους επενδυτές» είπε χαρακτηριστικά.
 
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες ο Πρωθυπουργός έκανε μνεία στην βοήθεια των ΗΠΑ για την
επίτευξη των οικονομικών στόχων της Ελλάδα σχολιάζοντας ότι «είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών
προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και στις επενδύσεις
υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».
 
Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο" σε υποσχόμενους
τομείς» σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και τη
δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων,
παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».
 
Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και
είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».

Σαμαράς: Η Ελλάδα εδραίωσε την οικονομία της http://www.dealnews.gr/roi/item/125732-Σαμαράς-Η-Ελλάδα-εδ...
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Στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 16ο ετήσιο διεθνές φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα,
με θέμα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη».

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, εκτός από το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού, θα προβληθεί
και μήνυμα του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν.

Στο φόρουμ, θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν ο υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας
(κεντρικός ομιλητής κατά το μεσημεριανό γεύμα), ο υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας
και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου.

Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα μιλήσουν ο
εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) της
αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ (σε διαδικτυακή
σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις
ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του
Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης Μπουχώρης,
ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
Χρήστος Σκλαβούνης, ο διευθύνων σύμβουλος του

Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και
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ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
Χρήστος Σκλαβούνης, ο διευθύνων σύμβουλος του

Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και
εμπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονομικοί σύμβουλοι, χρηματιστές και
εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, αναφέρθηκε στην «εμφανή βελτίωση» της στάσης των
διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα.

«Σημαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους τομείς» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων προσθέτοντας ότι «και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την υλοποίηση
επενδύσεων δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο της οικονομίας.
Εκείνο το οποίο ζητούν οι επενδυτές παντού στον κόσμο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και
πολιτική σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων».

Ο κ. Μπορνόζης επεσήμανε ότι «η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα
οικονομικά επιτεύγματα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι
σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μεγάλος
ανταγωνισμός μεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια η
Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, την προσπάθεια βελτίωσης της οικονομίας και της
ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον».

Το επενδυτικό φόρουμ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital
Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext, με μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς και τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

Στο πλαίσιο του φόρουμ και κατά τη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης, θα απονεμηθεί βραβείο (2014 Capital
Link Leadership Award) στον ομογενή επιχειρηματία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
του Ομίλου Libra, «για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του “Libra Internship Program” και του Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award)», όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές.

Ο κ. Μπορνόζης σημείωσε τη «σημαντική και πολύπλευρη συμβολή του Γιώργου Λογοθέτη, όχι μόνο στη
σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας της
Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων. Έδωσε το παράδειγμα
προς μίμηση» όπως είπε «επενδύοντας στην Ελλάδα και ηγούμενος ενός ομίλου με παγκόσμια
δραστηριότητα και αναγνώριση. Παράλληλα, ο όμιλος του ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνει ευκαιρίες
εργασίας και επιμόρφωσης σε νέους και έχει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα».

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να κάνουν επαφές μέσω
περισσότερων από 150 one-to-one συναντήσεων με εκπροσώπους εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και
με τα μέλη της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Επίσης, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα, το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, θα διοργανώσει αύριο ειδική εκδήλωση, με τίτλο: «Ημέρα
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Έπειτα από επίσημη δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων
που είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο φόρουμ, ο υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πλαισιωμένος από τους υπουργούς κ.κ. Σταϊκούρα και
Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης.

Πηγή: www.newsbeast.gr
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«Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι
διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν» ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ, προσθέτοντας ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν
ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που
πραγματοποιείται σήμερα στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν, ο κ. Γκογιάλ υπογράμμισε ότι οι
συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η
τρέχουσα αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το
δυνατόν συντομότερα».

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε
για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια» τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην
Ελλάδα τελειώνει το 2016 και η ελληνική κυβέρνηση
«γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει,
διατυπώνοντας επίσης την άποψη ότι «η δημοσιονομική
περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να
συνεχιστεί».

«Οι αλλαγές στην Ελλάδα δείχνουν ανάπτυξη και οικονομική στ... http://www.enimerwsi.gr/oi-allages-sthn-ellada-deichnoun-anapt...
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περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να
συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος»
για το τραπεζικό σύστημα και ότι «θα πρέπει να
εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Τέλος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το ∆ΝΤ δεν θέλει
οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

Πηγή: www.newsbeast.gr
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«Η Ελλάδα βήμα-βήμα βγαίνει από την κρίση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων θυσιών της ελληνικής
κοινωνίας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο περιθώριο του 16ου
επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Σταϊκούρας προέβη στην πιο κάτω δήλωση:

«Η Ελλάδα επιτυγχάνει σήμερα, για ακόμη μια χρονιά, τους δημοσιονομικούς στόχους, επιτυγχάνει υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα, υλοποιεί μια σειρά από δύσκολες διαρθρωτικές αλλαγές και η οικονομία της
γυρίζει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγένθυσης, Η ανεργία αργά, αλλά σταθερά, μειώνεται. Το
τραπεζικό σύστημα έχει ισχυροποιηθεί και η οικονομία ενισχύεται. Άρα, η Ελλάδα βήμα-βήμα βγαίνει από την
κρίση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτές οι θυσίες δεν
πρέπει να πάνε χαμένες.

∆ουλεύουμε σκληρά ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η
τελευταία αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος και
παράλληλα, με τους εταίρους να βρούμε τη συνεργασία για
την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μέσα από ένα
σχέδιο, ελληνικό σχέδιο, το οποίο θα επιτυγχάνει την
απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και ταυτόχρονα
θα δίνει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση,
στην κοινωνική συνοχή μέσα από τους υφιστάμενους
ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν ως ένα
δίχτυ ασφαλείας σε ένα πολύ ρευστό ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο περιβάλλον».

Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε στο επενδυτικό συνέδριο και
παρουσίασε μια σειρά από στοιχεία και γεγονότα που
καταδεικνύουν την «αναπτυξιακή πορεία» της χώρας,
καταγράφοντας τις «ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις» που έχουν

γίνει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.
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«Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν
κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να
συνεχιστούν» ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ,
προσθέτοντας ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και
οικονομική σταθερότητα».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο
επενδυτικό φόρουμ, που πραγματοποιείται σήμερα στο Μετροπόλιταν Κλαμπ
του Μανχάταν από την Capital Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext και
τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ.
Γκογιάλ υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική
κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα
αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα».

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα
αξιόλογη προσπάθεια» τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις
αλλα

γές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα
αξιόλογη προσπάθεια» τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις
αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα τελειώνει το
2016 και η ελληνική κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να
υλοποιήσει, διατυπώνοντας επίσης την άποψη ότι «η δημοσιονομική
περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό
σύστημα και ότι «θα πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Τέλος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το ∆ΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές
σε μισθούς και συντάξεις».
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Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της

με  έναν  άνευ  προηγουμένου  «γρήγορο  και  αποτελεσματικό  τρόπο»

εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά

του  που  προβλήθηκε  ενώπιον  εκατοντάδων  σύνεδρων  στο  16ο  ετήσιο

επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα

Υόρκη.

«Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι

διεθνείς  επενδυτές  έχουν  ήδη  εισέλθει  στην  ελληνική  αγορά»  ανέφερε  ο

Πρωθυπουργός  υπογραμμίζοντας  τη  συμβολή  «των  φίλων  από  τις  ΗΠΑ»,

ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα,

σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση

έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο

κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών
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έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο

κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών

δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη

την Ευρώπη, η στενή συνεργασία μπορεί να είναι «πιο εποικοδομητική και

αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Η σημασία του φετινού ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link είναι

κατά  τον  Πρωθυπουργό  μεγάλη  εξαιτίας  «των  επιτυχημένων

μεταρρυθμίσεων  που  έχουν  ήδη  υλοποιηθεί  για  την  επανεκκίνηση  της

ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε  ότι  κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  ετών  οι  Έλληνες  έχουν

υποβληθεί  σε  οδυνηρές  θυσίες  και  υπέστησαν  ένα  απαιτητικό  πρόγραμμα

λιτότητας.

«Αλλά  τώρα,  χάρη  στις  προσπάθειες  που  καταβάλλονται  από  όλους  τους

Έλληνες,  σε  όλους  τους  τομείς  έχουν  επέλθει  σαρωτικές  μεταρρυθμίσεις,

όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση εκτεταμένων

ανεπαρκειών.  Πρέπει  τώρα  να  επωφεληθούμε  από  το  αναξιοποίητο

δυναμικό  μας,  των  φυσικών  μας  πόρων,  του  ορυκτού  μας  πλούτου  και,

πάνω  απ΄  όλα,  από  το  πλούσιο  ανθρώπινο  κεφάλαιό  μας,  για  να

δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι

ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. ∆εν υπάρχει

πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής

με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Αναφερόμενος στα τελευταία δύο χρόνια ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι η Ελλάδα

έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου

γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

«Είμαστε  τώρα  πρώτοι  στη  δημοσιονομική  προσαρμογή,  πρώτοι  σε

διαρθρωτικά  πλεονάσματα  στην  ευρωζώνη,  πρώτοι  κατά  το  τρίτο  τρίμηνο

του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις

προβλέψεις  του  2015  όσον  αφορά  την  ανάπτυξη  στην  Ευρώπη,  ενώ

σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές» είπε

χαρακτηριστικά.

Σε  ό,τι  αφορά  τις  σχέσεις  ανάμεσα  στις  δύο  χώρες  ο  Πρωθυπουργός

σύμφωνα με το ΑΜΠΕ έκανε μνεία στην βοήθεια των ΗΠΑ για την επίτευξη

των  οικονομικών  στόχων  της  Ελλάδα  σχολιάζοντας  ότι  «είμαστε  ήδη

μάρτυρες  των  καρπών  των  κοινών  προσπαθειών  μας  και  οι  διεθνείς

επενδυτές  έχουν  ήδη  εισέλθει  στην  ελληνική  αγορά  και  στις  επενδύσεις

υπάρχουν  πολλαπλές  ευκαιρίες  σε  όλους  τους  βασικούς  τομείς  της

οικονομίας».

Τέλος,  ο  πρωθυπουργός  επισήμανε  ότι  «είναι  προφανές  ότι  το  "έξυπνο

χρήμα  έρχεται  πρώτο"  σε  υποσχόμενους  τομείς»  σημειώνοντας  ότι  «οι

υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και

τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η

ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία

(success story) στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει

περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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«Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη
προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν
κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι
διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να
συνεχιστούν» ανέφερε ο
επικεφαλής της αποστολής του
∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(∆ΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ,
προσθέτοντας ότι «όλες αυτές οι
αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και
οικονομική σταθερότητα». Σε
τηλεφωνική παρέμβασή του από
την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο
επενδυτικό φόρουμ, που
πραγματοποιείται σήμερα στο
Μετροπόλιταν Κλαμπ του
Μανχάταν από την Capital Link, σε

συνεργασία με το NYSE Euronext και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Γκογιάλ υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική
κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση,
προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν
συντομότερα». Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα
αξιόλογη προσπάθεια» τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την

οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο

πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε

ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που

διοργανώνεται σήμερα από την Capital Link, στο Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ».

Επιπλέον: «Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς

επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν πολλαπλές

ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή

των επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών

ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

∆ιαγωνισμός i-bank Simple Pay Μπες στην κλήρωση και κέρδισε προϊόντα
τεχνολογίας
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Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

βρες όλα τα

«Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί

σημαντικά και οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο

επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και οικονομική

σταθερότητα».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που

πραγματοποιείται σήμερα στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link, σε

συνεργασία με το NYSE Euronext και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Γκογιάλ υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική

κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση,

προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν

συντομότερα».

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη

προσπάθεια» τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Γκογιάλ ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα τελειώνει το 2016 και η ελληνική

κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, ενώ υποστήριξε ότι «η

δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί».

ΑΡΧΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ AYTOKINHTO MEDIA ∆ΙΑΦΟΡΑ
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«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει
να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο
και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Αντώνης
Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε στο 16ο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται σήμερα
από την Capital Link, στο Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας
έχουν βοηθήσει πολύ» και συμπλήρωσε σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο:

«Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι
διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε
επίσης ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους
τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη
σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των
ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών
δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την

Αρχική Πολιτική Οικονομία Παρασκήνιο ∆ιαπλοκή Αποκαλύψεις Πλανήτης Ελλάδα Media Επικοινωνία
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Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και
τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από
ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της
Capital Link είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης των επιτυχημένων
μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν
υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και υπέστησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα
λιτότητας. «Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από
όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές
μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η
αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών.

Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των
φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το
πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και
σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει
ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.

∆εν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε
συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο
τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία
της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε
διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη, πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο
του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις
προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ
σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε:
«∆εν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει
πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών
των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει
στην ελληνική αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε
όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το “έξυπνο
χρήμα έρχεται πρώτο” σε υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι «οι
υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και
τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η
ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη
ιστορία (success story) στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία,
που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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Αντ. Σαμαράς: "Η Ελλάδα εδραίωσε την οικονομία της"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/12/2014, 19:52
Τελευταία ενημέρωση: 01/12/2014, 19:56

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο», εκτίμησε ο  πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε πως «είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι
διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά» ανέφερε ο Πρωθυπουργός
υπογραμμίζοντας τη συμβολή «των φίλων από τις ΗΠΑ», ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλαπλές
ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας», ενώ ανέφερε ότι «η
ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο
κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην
Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Άρθρα 
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| Περισσότερα

Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή
συνεργασία μπορεί να είναι «πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο
παρελθόν». Η σημασία του φετινού ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link είναι κατά τον
πρωθυπουργό μεγάλη εξαιτίας «των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες
και υπέστησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας.

«Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους
τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η
αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο
δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο
ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό
περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον η
γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον
ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Αναφερόμενος στα τελευταία δύο χρόνια ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με το naftemporiki.gr, ανέφερε ότι η
Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και
αποτελεσματικό τρόπο.

«Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην
ευρωζώνη, πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις
πρώτες για τις προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε
φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες ο Πρωθυπουργός έκανε μνεία στην βοήθεια των
ΗΠΑ για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της Ελλάδα σχολιάζοντας ότι «είμαστε ήδη μάρτυρες
των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική
αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της
οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο" σε
υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν
την παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η
ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην
Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».



Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014, 21:50

Σαμαράς: «Η Ελλάδα έχει καταφέρει να
εδραιώσει την οικονομία της»

Συντάκτης : 

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν

άνευ  προηγουμένου  γρήγορο  και  αποτελεσματικό  τρόπο»  τόνισε  ο  πρωθυπουργός,  Αντώνης  Σαμαράς,  σε

βιντεοσκοπημένο  μήνυμά  του  που  προβλήθηκε  ενώπιον  εκατοντάδων  σύνεδρων  στο  16ο  ετήσιο  επενδυτικό

φόρουμ  για την Ελλάδα, που διοργανώνεται  σήμερα  από την Capital Link, στο  Μετροπόλιταν Κλαμπ  της Νέας

Υόρκης.

Ο  πρωθυπουργός  υπογράμμισε:  «Οι  φίλοι  μας  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  μας  έχουν  βοηθήσει  πολύ». Επιπλέον:

«Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει

στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους

βασικούς τομείς της οικονομίας».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Real.gr
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Γκογιάλ του ∆ΝΤ: ∆εν θέλουμε οριζόντιες περικοπές σε
μισθούς και συντάξεις

Κλειστά κράτησε τα χαρτιά του, ο
επικεφαλής του κλιμακίου του ∆ΝΤ
για την Ελλάδα Ρίσι Γκογιάλ, για την
αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος, κατά την
τηλεφωνική  του παρέμβαση στο

16ο ετήσιο διεθνές φόρουμ της Capital Link που διεξάγεται
στη Νέα Υόρκη.

Το στέλεχος του ∆ΝΤ περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές,  στην
ελληνική οικονομία, χωρίς να μπει στην ουσία  των εν εξελίξει
διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης
του ελληνικού προγράμματος ή στην «επόμενη ημέρα».

 

Ο επικεφαλής της αποστολής της ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου
στην Ελλάδα, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συζητήσεις που
διεξάγονται μεταξύ της τρόικας και της κυβέρνησης, προσθέτοντας
μάλιστα πως «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
όσον το δυνατόν συντομότερα».

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το ∆ΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και
συντάξεις», ενώ τόνισε πως οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν.

Χαρακτήρισε ακόμη «ιδιαίτερα αξιόλογη την προσπάθεια» της Ελλάδας τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημείωσε επίσης ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στη χώρα μας τελειώνει το 2016 και η ελληνική
κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, ενώ επισήμανε πως «η
δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό σύστημα και ότι «θα
πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Στελέχη του ∆ΝΤ τα οποία ερωτήθηκαν σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και την
επιστροφή του κλιμακίου του Ταμείου επί ελληνικού εδάφους ξεκαθάρισαν πως δεν έχει καθορισθεί
συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής του κλιμακίου στην Αθήνα.
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 Με θέμα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στη Νέα Υόρκη, το 16ο ετήσιο διεθνές φόρουμ

της Capital Link για την Ελλάδα, με μήνυμα του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

 

Στο φόρουμ, θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας

Σκρέκας (κεντρικός ομιλητής κατά το μεσημεριανό γεύμα), ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου.

 

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, εκτός από το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού, θα προβληθεί και μήνυμα

του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν. Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα μιλήσουν

ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ (σε διαδικτυακή

σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του

Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), Πασχάλης Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και

Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων,

οικονομικοί σύμβουλοι, χρηματιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Το επενδυτικό φόρουμ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link, σε

συνεργασία με το NYSE Euronext, με μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς και τελεί υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 

Στο πλαίσιο του φόρουμ και κατά τη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης, θα απονεμηθεί βραβείο (2014 Capital Link

Leadership Award) στον ομογενή επιχειρηματία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου

Libra, «για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο,

συμπεριλαμβανομένου του "Libra Internship Program" και του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (Hellenic

Entrepreneurship Award)», όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές. Ο κ. Μπορνόζης σημείωσε τη «σημαντική και

πολύπλευρη συμβολή του Γιώργου Λογοθέτη, όχι μόνο στη σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και

ΗΠΑ, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός μεταξύ των διεθνών

επιχειρηματικών κύκλων. Έδωσε το παράδειγμα προς μίμηση» όπως είπε «επενδύοντας στην Ελλάδα και ηγούμενος ενός

ομίλου με παγκόσμια δραστηριότητα και αναγνώριση. Παράλληλα, ο όμιλος του ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα,

δίνει ευκαιρίες εργασίας και επιμόρφωσης σε νέους και έχει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα».

 

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να κάνουν επαφές μέσω περισσότερων από

150 one-to-one συναντήσεων με εκπροσώπους εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και με τα μέλη της ελληνικής

κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

 

Επίσης, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε

συνεργασία με την Capital Link, θα διοργανώσει αύριο ειδική εκδήλωση, με τίτλο: «Ημέρα Ελλάδας στο Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης». Έπειτα από επίσημη δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών

συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο φόρουμ, ο

υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πλαισιωμένος από τους υπουργούς κ.κ. Σταϊκούρα και

Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης.
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«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με

έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης

Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο

ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται σήμερα από την Capital Link, στο

Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ». Επιπλέον: «Είμαστε

ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική

αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους βασικούς τομείς της

οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών

ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην

Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή

συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι

ποτέ στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης σημασίας,

δεδομένης των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής

οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και υπέστησαν ένα

απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας. «Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε

όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η

αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών.

Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου

και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό

επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. Δεν υπάρχει πλέον η

γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα»

τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει

την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαστε τώρα πρώτοι στη

δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη, πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο του

2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την ανάπτυξη

στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «Δεν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις Ηνωμένες

Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών

προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν

πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο" σε υποσχόμενους τομείς»

σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και τη δραστηριότητα σε

τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση

ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και είναι μια

ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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Εποικοδομητικές οι συζητήσεις λέει το Ταμείο. Δεν έχει τελειώσει η δημοσιονομική περίοδος και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το

τραπεζικό σύστημα

Δημοσιεύθηκε: 01 Δεκεμβρίου 2014, 19:35

Εποικοδομητικές χαρακτήρισε ο επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην

Ελλάδα τις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ της τρόικας και της κυβέρνησης, προσθέτοντας μάλιστα

πως «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που πραγματοποιείται στο

Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link, ο κ. Ρίσι Γκογιάλ είπε πως η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη

προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά, τόνισε όμως πως οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να

συνεχιστούν.

Χαρακτήρισε ακόμη «ιδιαίτερα αξιόλογη την προσπάθεια» της Ελλάδας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις

αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημείωσε επίσης ότι το πρόγραμμα του ΔΝΤ στη χώρα μας τελειώνει το 2016 και η ελληνική κυβέρνηση «γνωρίζει τις

δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, ενώ επισήμανε πως «η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει

και πρέπει να συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό σύστημα και ότι «θα πρέπει να

εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το ΔΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».
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«Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση»
21:52 - 01 Δεκ 2014 - 1 Σχόλιο
248 Views

«Η Ελλάδα βήμα-βήμα βγαίνει από την κρίση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο περιθώριο του 16ου επενδυτικού φόρουμ…

 

για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Σταϊκούρας προέβη στην πιο κάτω δήλωση:

«Η Ελλάδα επιτυγχάνει σήμερα, για ακόμη μια χρονιά, τους δημοσιονομικούς στόχους, επιτυγχάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, υλοποιεί μια σειρά από
δύσκολες διαρθρωτικές αλλαγές και η οικονομία της γυρίζει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγένθυσης, Η ανεργία αργά, αλλά σταθερά, μειώνεται. Το
τραπεζικό σύστημα έχει ισχυροποιηθεί και η οικονομία ενισχύεται. Άρα, η Ελλάδα βήμα-βήμα βγαίνει από την κρίση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων
θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτές οι θυσίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Δουλεύουμε σκληρά ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η τελευταία
αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος και παράλληλα, με τους εταίρους να βρούμε τη συνεργασία για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μέσα
από ένα σχέδιο, ελληνικό σχέδιο, το οποίο θα επιτυγχάνει την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και ταυτόχρονα θα δίνει έμφαση στην
ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή μέσα από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν ως ένα δίχτυ
ασφαλείας σε ένα πολύ ρευστό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον».

Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε στο επενδυτικό συνέδριο και παρουσίασε μια σειρά από στοιχεία και γεγονότα που καταδεικνύουν την «αναπτυξιακή πορεία» της
χώρας, καταγράφοντας τις «ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις» που έχουν γίνει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

«Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση» - Trelokouneli.gr http://www.trelokouneli.gr/h-ellada-bgainei-apo-thn-krish-3/
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«Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της»
20:32 - 01 Δεκ 2014 - 1 Σχόλιο
251 Views

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και
αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο…

 

μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται στο Μετροπόλιταν
Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ». Επιπλέον: «Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών
προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό
τομέα, σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την
περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις
ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων
που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και υπέστησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας.
«Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των
φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό
επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. Δεν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε
μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ
προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην
ευρωζώνη, πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την
ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «Δεν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ
στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην
ελληνική αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το «έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο» σε υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες
εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ
πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει
περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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Ελληνική απόβαση στη Ν.Υόρκη από σήμερα

Όλα τα μεγάλα funds των ΗΠΑ και οι αμερικανικές τράπεζες στο σύνολο τους
θα συμμετέχουν στο 16ο ετήσιο Greek Investor Forum στη Νέα Υόρκη
01 Δεκ 2014 - 04:26

Σήμερα  ξεκινά  στη  Νέα  Υόρκη  το  μεγαλύτερο  road  show  της  ελληνικής
οικονομίας στο εξωτερικό. Πρόκειται για το 16ο ετήσιο Greek Investor Forum,
που  διοργανώνει  το  New  York  Stock  Exchange  και  η  Capital  Link,  όπου
υπολογίζεται ότι οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν φέτος τις 1000.

Το παρόν θα δώσουν όλα τα μεγάλα funds των ΗΠΑ, οι αμερικανικές τράπεζες
στο σύνολο τους, ενώ από ελληνικής πλευράς θα υπάρχει συμμετοχή υπουργών
της κυβέρνησης, σχεδόν όλων των μεγάλων εισηγμένων, συμπεριλαμβανομένων
των τραπεζών, ενώ θα υπάρξει και τηλεοπτική σύνδεση με Αθήνα, προκειμένου
να απευθύνει μήνυμα ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Η ελληνική πλευρά επενδύει πολλά σε αυτό το event, καθώς πραγματοποιείται
σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Η Αθήνα θέλει να επιβεβαιώσει διεθνώς ότι το
success story, που με τόσο κόπο δημιούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα,
εξακολουθεί  να  υφίσταται.  Γι  αυτό  και  θα  εκστρατεύσει  κανονικά  στην  άλλη
άκρη του Ατλαντικού.

Το θετικό της υπόθεσης είναι πως τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα
γίνουν  ...γνωστά  αμέσως.  Πώς;  Σε  μια  βδομάδα  από  τώρα  θα  έχουν
αποτυπωθεί  στον  πίνακα  των  spreads  των  ελληνικών  ομολόγων  όλων  των
λήξεων.  Αν  η  εκδήλωση  πάει  καλά,  τότε  αναμένεται  μια  σταδιακή,  έστω,
αποκλιμάκωση των αποδόσεων. Αλλιώς...

Ελληνική απόβαση στη Ν.Υόρκη από σήμερα http://voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=202968
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Εποικοδομητικές οι συνομιλίες με την
Ελλάδα, λέει το ΔΝΤ

Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν
κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά, όμως οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να
συνεχιστούν, τονίζει ο επικεφαλής του ΔΝΤ στην τρόικα
01 Δεκ 2014 - 19:47

Εποικοδομητικές  χαρακτήρισε  ο  επικεφαλής  της  αποστολής  της  Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα τις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ της
τρόικας και της κυβέρνησης, προσθέτοντας μάλιστα πως «γίνεται προσπάθεια
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό
φόρουμ, που πραγματοποιείται στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την
Capital  Link,  ο  κ.  Ρίσι  Γκογιάλ  είπε  πως  η  Ελλάδα  έχει  καταβάλει  μεγάλη
προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά, τόνισε όμως πως οι
διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν.

Χαρακτήρισε  ακόμη  «ιδιαίτερα  αξιόλογη  την  προσπάθεια»  της  Ελλάδας  τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Σημείωσε επίσης ότι το πρόγραμμα του ΔΝΤ στη χώρα μας τελειώνει το 2016 και
η ελληνική κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, ενώ
επισήμανε πως «η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και
πρέπει να συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό
σύστημα και ότι «θα πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Παράλληλα,  μεταξύ  άλλων,  υποστήριξε  ότι  «το  ΔΝΤ  δεν  θέλει  οριζόντιες
περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

Εποικοδομητικές οι συνομιλίες με την Ελλάδα, λέει το ∆ΝΤ http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid...
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  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: H Eλλάδα εδραίωσε την οικονομία
της

Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι
διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά, τόνισε ο
πρωθυπουργός
01 Δεκ 2014 - 19:55

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με
έναν  άνευ  προηγουμένου  «γρήγορο  και  αποτελεσματικό  τρόπο»  εξέφρασε  ο
πρωθυπουργός  Αντώνης  Σαμαράς  σε  βιντεοσκοπημένο  μήνυμά  του  που
προβλήθηκε  ενώπιον  εκατοντάδων  σύνεδρων  στο  16ο  ετήσιο  επενδυτικό
φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε  ήδη  μάρτυρες  των  καρπών  των  κοινών  προσπαθειών  μας  και  οι
διεθνείς  επενδυτές  έχουν  ήδη  εισέλθει  στην  ελληνική  αγορά»  ανέφερε  ο
πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας  τη συμβολή «των φίλων από  τις ΗΠΑ», ενώ
πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους
τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία
για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την
περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα
και τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την
Ευρώπη, η στενή συνεργασία μπορεί να είναι «πιο εποικοδομητική και αμοιβαία
κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Η σημασία του φετινού ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link είναι κατά
τον  Πρωθυπουργό  μεγάλη  εξαιτίας  «των  επιτυχημένων  μεταρρυθμίσεων  που
έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που έχει
ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε  ότι  κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  ετών  οι  Έλληνες  έχουν
υποβληθεί  σε  οδυνηρές  θυσίες  και  υπέστησαν  ένα  απαιτητικό  πρόγραμμα
λιτότητας.

«Αλλά  τώρα,  χάρη  στις  προσπάθειες  που  καταβάλλονται  από  όλους  τους
Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως
η  καταπολέμηση  της  γραφειοκρατίας  και  η  αντιμετώπιση  εκτεταμένων
ανεπαρκειών.  Πρέπει  τώρα  να  επωφεληθούμε  από  το  αναξιοποίητο  δυναμικό
μας, των φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα,
από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές
και  σταθερό  επιχειρηματικό  περιβάλλον,  έτσι  ώστε  η  χώρα  μας  να  γίνει
ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. Δεν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που
αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον
ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Αναφερόμενος στα τελευταία δύο χρόνια ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι η Ελλάδα
έχει  καταφέρει  να  εδραιώσει  την  οικονομία  της  με  έναν  άνευ  προηγουμένου
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γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

«Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά
πλεονάσματα  στην  ευρωζώνη,  πρώτοι  κατά  το  τρίτο  τρίμηνο  του  2014 στην
ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις προβλέψεις του 2015
όσον  αφορά  την  ανάπτυξη  στην  Ευρώπη,  ενώ  σχεδιάζουμε  φορολογικές
μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες ο Πρωθυπουργός έκανε μνεία
στην βοήθεια των ΗΠΑ για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της Ελλάδα
σχολιάζοντας ότι «είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών
μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και στις
επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της
οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα
έρχεται  πρώτο"  σε  υποσχόμενους  τομείς»  σημειώνοντας  ότι  «οι  υπάρχουσες
εταιρείες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αυξήσουν  την  παραγωγή  και  τη
δραστηριότητα  σε  τομείς  όπως:  οι  τράπεζες,  η  γεωργία,  ο  τουρισμός  και  η
ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας,  ο  κ.  Σαμαράς  υπογράμμισε:  «Η  δική  μας  επιτυχημένη  ιστορία
(success story) στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει
περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».

Δε βρέθηκαν σχόλια
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Ελληνική απόβαση στη Ν.Υόρκη από σήμερα

Όλα τα μεγάλα funds των ΗΠΑ και οι αμερικανικές τράπεζες στο σύνολο τους
θα συμμετέχουν στο 16ο ετήσιο Greek Investor Forum στη Νέα Υόρκη
01 Δεκ 2014 - 04:26

Σήμερα  ξεκινά  στη  Νέα  Υόρκη  το  μεγαλύτερο  road  show  της  ελληνικής
οικονομίας στο εξωτερικό. Πρόκειται για το 16ο ετήσιο Greek Investor Forum,
που  διοργανώνει  το  New  York  Stock  Exchange  και  η  Capital  Link,  όπου
υπολογίζεται ότι οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν φέτος τις 1000.

Το παρόν θα δώσουν όλα τα μεγάλα funds των ΗΠΑ, οι αμερικανικές τράπεζες
στο σύνολο τους, ενώ από ελληνικής πλευράς θα υπάρχει συμμετοχή υπουργών
της κυβέρνησης, σχεδόν όλων των μεγάλων εισηγμένων, συμπεριλαμβανομένων
των τραπεζών, ενώ θα υπάρξει και τηλεοπτική σύνδεση με Αθήνα, προκειμένου
να απευθύνει μήνυμα ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Η ελληνική πλευρά επενδύει πολλά σε αυτό το event, καθώς πραγματοποιείται
σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Η Αθήνα θέλει να επιβεβαιώσει διεθνώς ότι το
success story, που με τόσο κόπο δημιούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα,
εξακολουθεί  να  υφίσταται.  Γι  αυτό  και  θα  εκστρατεύσει  κανονικά  στην  άλλη
άκρη του Ατλαντικού.

Το θετικό της υπόθεσης είναι πως τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα
γίνουν  ...γνωστά  αμέσως.  Πώς;  Σε  μια  βδομάδα  από  τώρα  θα  έχουν
αποτυπωθεί  στον  πίνακα  των  spreads  των  ελληνικών  ομολόγων  όλων  των
λήξεων.  Αν  η  εκδήλωση  πάει  καλά,  τότε  αναμένεται  μια  σταδιακή,  έστω,
αποκλιμάκωση των αποδόσεων. Αλλιώς...
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 2014-12-01 18:54:08

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα

έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν

άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό

τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε

βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον

εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο επενδυτικό

φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται σήμερα από

την Capital Link, στο Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας

Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις

Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ». Επιπλέον:

«Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών

προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη

εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν

πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους

βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών

στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία

ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης

των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη

δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και υπέστησαν ένα

απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας. «Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε

όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση

εκτεταμένων ανεπαρκειών. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του

ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και

σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον

η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την

οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική

προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη, πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη

σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ

σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «∆εν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις Ηνωμένες

Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών

προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν

πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο" σε υποσχόμενους τομείς»

σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς

όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και είναι μια

ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».

Σαμαράς: Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 01.12.2014

ΑΠΕ

Ετικέττες:

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε

ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται σήμερα από την Capital Link,

στο Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ». Επιπλέον: «Είμαστε ήδη μάρτυρες

των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι

«υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Σαμαράς: «H Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία... http://www.kathimerini.gr/794096/article/epikairothta/politikh/sa...
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Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό

των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία ανάμεσα στην

Ελλάδα και τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης των

επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και υπέστησαν ένα απαιτητικό

πρόγραμμα λιτότητας. «Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν

επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών.

Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄

όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η

χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε

συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της

με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαστε τώρα πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε

διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη, πρώτοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις

πρώτες για τις προβλέψεις του 2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για

τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «∆εν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας

έχουν βοηθήσει πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς

επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της

οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο" σε υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι

«οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία,

ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή

επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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Άρωµα… Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

12:28 01/12/2014

Την τιµητική της έχει η χώρα µας στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται σήµερα το 16ο ετήσιο διεθνές φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.

 Το επενδυτικό φόρουµ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν από

την Capital Link, σε συνεργασία µε το NYSE Euronext, µε µεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισµούς, και όπως κάθε χρόνο, θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να

πραγµατοποιήσουν  επαφές  µέσω  περισσότερων  από  150  one-to-one  συναντήσεων,  µε  εκπροσώπους  εισηγµένων  και  µη  εταιρειών,  καθώς  και  µε  τα  µέλη  της  ελληνικής

κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

 Στο φόρουµ, µε βασικό τίτλο «Επενδύοντας στην ανάπτυξη» θα συµµετάσχουν και θα µιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός

Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,  ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιµατικής

Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου.

 Κατά τη διάρκεια του φόρουµ, εκτός από το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, θα προβληθεί και µήνυµα του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι

Κατάινεν. Επίσης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θα µιλήσουν ο εκπρόσωπος του Oιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (OΝΤ) της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ (σε διαδικτυακή

σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕO), Πασχάλης Μπουχώρης,

ο πρόεδρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο διευθύνων σύµβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αµερικανοί θεσµικοί

επενδυτές,  στελέχη  επενδυτικών  και  εµπορικών  τραπεζών,  αναλυτές,  διαχειριστές  χαρτοφυλακίων,  οικονοµικοί  σύµβουλοι,  χρηµατιστές  και  εκπρόσωποι  εταιρειών  που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

 Παράλληλα, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία µε την Capital Link, θα διοργανώσει αύριο

ειδική εκδήλωση, µε τίτλο: «Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

 Έπειτα από επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα

συµµετάσχουν στο φόρουµ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πλαισιωµένος από τους υπουργούς κ.κ. Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το

καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης.
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Ο επικεφαλής του κλιμακίου του ∆ΝΤ για την Ελλάδα Ρίσι Γκογιάλ,
παρενέβη τηλεφωνικά στο 16ο ετήσιο διεθνές φόρουμ της Capital Link
που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη κάνοντας μια γενική αναφορά στην
ελληνική οικονομία. Ωστόσο δεν αναφέρθηκε καθόλου στις
 διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση που βρίσκονται σε
εξέλιξη για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος ή στην «επόμενη ημέρα».

Συγκεκριμένα χαρακτήρισε τις συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική
κυβέρνηση «εποικοδομητικές», προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα. Ο ίδιος
ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται το
2016 και ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις δεσμεύσεις που πρέπει
να υλοποιήσει.

«Η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και
πρέπει να συνεχιστεί» υποστήριξε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι «το ∆ΝΤ
δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια τα
τελευταία τέσσερα χρόνια και μίλησε για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη
προσπάθεια», σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει άμεσος
κίνδυνος για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ότι «θα πρέπει να
εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια.

Τέλος, στελέχη του ∆ΝΤ τα οποία ερωτήθηκαν σήμερα σχετικά με την
πρόοδο των διαπραγματεύσεων και την επιστροφή του κλιμακίου του
Ταμείου επί ελληνικού εδάφους ξεκαθάρισαν πως δεν έχει καθορισθεί
συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής του κλιμακίου στην Αθήνα.

∆ΝΤ: ∆εν θέλουμε μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις - 1/12/2014 http://www.aek365.com/a-368085/dnt-den-theloume-meiwseis-...
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Ο Α. Σαμαράς στην Capital Link – Φορολογικές
μεταρρυθμίσεις για τους επενδυτές

01/12/2014 | Filed under: top,Πολιτική,Ροή Ειδήσεων

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της
με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης
Σαμαράς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που διοργανώνεται σήμερα από την Capital Link, στο
Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι φίλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ».
Επιπλέον: «Είμαστε ήδη μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν
ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά». Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα,
σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη σημασία για την προβολή των
επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών
δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Ακολούθως τόνισε ότι «ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή
συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα
από ό,τι ποτέ στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης σημασίας,
δεδομένης των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι Έλληνες έχουν υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες και
υπέστησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα λιτότητας. «Αλλά τώρα, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται
από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση εκτεταμένων ανεπαρκειών.

Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των φυσικών μας πόρων, του ορυκτού
μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, για να δημιουργήσουμε ένα
ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για τους ξένους
επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το
κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης: «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει καταφέρει να
εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαστε τώρα
πρώτοι στη δημοσιονομική προσαρμογή, πρώτοι σε διαρθρωτικά πλεονάσματα στην ευρωζώνη, πρώτοι κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην ανάπτυξη σε όλη τη Ευρωζώνη και από τις πρώτες για τις προβλέψεις του
2015 όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ σχεδιάζουμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για
τους επενδυτές».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «∆εν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας στις
Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη μάρτυρες των
καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά και
στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το “έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο” σε
υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την
παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια, μεταξύ
πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην Ευρώπη και
είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».
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∆ευτέρα, 1 ∆εκέμβριος 2014 - 19:10

«Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν  κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι διαρθρωτικές αλλαγές
πρέπει να συνεχιστούν» ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι
Γκογιάλ, προσθέτοντας ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που πραγματοποιείται σήμερα στο
Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext και τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  ο  κ.  Γκογιάλ  υπογράμμισε  ότι  οι  συζητήσεις της  τρόικας  με  την  ελληνική
κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα».

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια» τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα τελειώνει το 2016 και η ελληνική κυβέρνηση «γνωρίζει τις
δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, διατυπώνοντας επίσης την άποψη ότι «η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν
έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό σύστημα και ότι «θα πρέπει να εξυπηρετηθούν τα
κόκκινα δάνεια».

Τέλος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το ∆ΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.capital.gr/news.asp?id=2169921
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Η πολιτική αβεβαιότητα επικίνδυνη για
την οικονοµία και τις επενδύσεις

1. ∆εκεµβρίου, 2014  Οικονοµία Εκτύπωση Μέγεθος Κειµένου: A A

Πραγµατοποιείται σήµερα το 16ο ετήσιο διεθνές φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, που

θα έχει κεντρικό θέµα: «Επενδύοντας στην ανάπτυξη» και θα περιλαµβάνει µήνυµα του

πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά.

Στο φόρουµ της Capital Link θα λάβουν µέρος και θα παρέµβουν ο υπουργός Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου.

Στο φόρουµ θα µεταδοθεί µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, καθώς και µήνυµα του

νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν. Επίσης, οµιλίες θα απευθύνουν ο

εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ

(σε διαδικτυακή σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος

Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης

Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο

διευθύνων σύµβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αµερικανοί θεσµικοί

επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων,

οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην

Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ, ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, αναφέρθηκε στην

«εµφανή βελτίωση» της στάσης των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα, επισηµαίνοντας

ωστόσο ότι «η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα

οικονοµικά επιτεύγµατα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων. Οι

επενδύσεις είναι σηµαντικός µοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική

κοινωνία. Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών

κεφαλαίων και κατά συνέπεια η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, την προσπάθεια

βελτίωσης της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό

και προβλέψιµο επενδυτικό περιβάλλον».

 

Παρασκευή, 5 ∆εκέµβριος, 2014

∆είτε επίσης: www.SweetBlog.gr www.MedicalLand.gr















Προσκλητήριο προς τους επενδυτές των ΗΠΑ, απεύθυνε σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον
εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για
την Ελλάδα, που διοργανώνεται από την Capital Link, στο
Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης , ο πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαμαράς.

Βιντεο-μήνυμα Σαμαρά στο Capital Link
για επενδύσεις στην Ελλάδα
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Αυξημένο το επενδυτικό ενδιαφέρον των αμερικανών για την Ελλάδα, δηλώνει ο Νίκος

Μπορνόζης.

Νέα Υόρκη.- Του Πανίκου Παναγιώτου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστα Σκρέκα (κεντρικός ομιλητής

κατά το μεσημεριανό γεύμα), του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του

αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου, θα πραγματοποιηθεί στη 1 και 2

∆εκεμβρίου στη Νέα Υόρκη το 16ο ετήσιο διεθνές φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα, με θέμα:

«Επενδύοντας στην ανάπτυξη».

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα προβληθούν

μαγνητοσκοπημένα μηνύματα του

πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά και του νέου

αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Γιούρκι Κατάινεν. Εκτός από τα τέσσερα μέλη του

Υπουργικού Συμβουλίου, θα μιλήσουν ο

εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου

της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ, ο

πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χρίστος

Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του

Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης

Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο

διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και διευθυντικά στελέχη τραπεζών,

επενδυτικών ομίλων, χρηματιστηριακών εταιρειών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

«Θα δώσουμε το στίγμα για το τι έγινε και τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο

πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, προσθέτοντας ότι «θα παρουσιαστούν εκτενώς οι

εξελίξεις, οι προοπτικές και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τέσσερις οπτικές γωνίες:

την κυβερνητική πλευρά (με τη συμμετοχή τεσσάρων υπουργών), των ελληνικών εταιρειών που

δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών του

εξωτερικού που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο και των διεθνών οργανισμών, όπως

το ∆ΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, θα δώσουμε μια σφαιρική εικόνα».

Αναφερόμενος στο επενδυτικό κλίμα για την Ελλάδα, ένα χρόνο μετά το περσινό συνέδριο, ο κ.

Μπορνόζης τόνισε ότι «είναι αυξημένο το επενδυτικό ενδιαφέρον, και στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι

αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έκανε πολύ σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της οικονομίας, πολλά

πρέπει να γίνουν ακόμα, αλλά βλέπουν ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι και θεωρούν ότι είναι σημαντικό να

υπάρχει πολιτική σταθερότητα για να συνεχιστεί αυτή η υλοποίηση (των αλλαγών)».

Ο πρόεδρος της εταιρείας Capital Link δήλωσε, επίσης: «Οι τομείς που ενδιαφέρουν περισσότερο τους

επενδυτές είναι πρώτα ο τραπεζικός και ήδη έχουν επενδύσει πάρα πολλοί. Ο δεύτερος είναι η ενέργεια

και με την προοπτική των υδρογονανθράκων εντείνεται το ενδιαφέρον για την περιοχή. Ακολουθούν οι

τομείς τουρισμού και ακινήτων, όπως επίσης και ο τομέας των μεταφορών και της συγκοινωνιακής

υποδομής. Η αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος φαίνεται και από τα ονόματα των στελεχών πολύ

γνωστών και σημαντικών εταιρειών που συμμετέχουν στα πάνελ του συνεδρίου μας. Λαμβάνοντας

υπόψη το σύνολο των συμμετεχόντων, πρόκειται για μια οικονομική σύνοδο κορυφής για την Ελλάδα».

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα, το Χρηματιστήριο της

Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, θα διοργανώσει ειδική εκδήλωση, με τίτλο: «Ημέρα

Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», την Τρίτη 2 ∆εκεμβρίου. Συγκεκριμένα, έπειτα από

επίσημη δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που

είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο φόρουμ, ο υπουργός

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, πλαισιωμένος από τους υπουργούς κ.κ.

Βαρβιτσιώτη, Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών του

Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης. Όπως συνηθίζεται, η τελετή μεταδίδεται ζωντανά από μεγάλα διεθνή

τηλεοπτικά δίκτυα.

Επίσης, το φετινό βραβείο (2014 Capital Link Leadership Award) θα απονεμηθεί στον ομογενή

επιχειρηματία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Libra, «για τις
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Επίσης, το φετινό βραβείο (2014 Capital Link Leadership Award) θα απονεμηθεί στον ομογενή

επιχειρηματία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Libra, «για τις

πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο,

συμπεριλαμβανομένου του “Libra Internship Program” και του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας

(Hellenic Entrepreneurship Award)», όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές.

Το επενδυτικό φόρουμ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την

Capital Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext, με μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς, και

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με το Γενικό

Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Μόνιμης

Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη και το Ελληνικό Εμπορικό Τμήμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το φόρουμ παρέχει στο κοινό μια εκτεταμένη δυνατότητα

πληροφόρησης, μάρκετινγκ και ευκαιριών δικτύωσης. Ο φετινός ∆εκέμβρης αποτελεί ορόσημο μιας

συστηματικής προσπάθειας 16 χρόνων που σκοπό έχει την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό και

την προσέλκυση ξένων επενδυτών» και «από το 1995 που ιδρύθηκε, 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 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επενδυτικά συνέδρια της Capital Link αποτελούν

ένα καθιερωμένο και αναγνωρισμένο θεσμό που περιβάλλεται από το σεβασμό και την εκτίμηση των

επενδυτών στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το συνέδριο θα παρέχει στους ξένους

επενδυτές μια εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη

εταιρείες, καθώς και με τα μέλη της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας» και ότι «μια υψηλού

επιπέδου αποστολή, αποτελούμενη από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, στελέχη εταιρειών και

οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στελέχη από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και

οργανισμούς, θα εκθέσουν τις μεταρρυθμίσεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, θα

παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και στο χρηματιστήριο, καθώς και σε

σημαντικούς τομείς, όπως: οι τράπεζες, οι επενδύσεις και private equity, η ενέργεια, οι

υδρογονάνθρακες, η ανάπτυξη υποδομών, τα ακίνητα, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η ναυτιλία».
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Επιμένει το ΔΝΤ για ολοκλήρωση
του προγράμματος το 2016 και
δημοσιονομικές προσαρμογές

Η ελληνική κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» δήλωσε με νόημα ο επικεφαλής της
αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως το
ελληνικό πρόγραμμα ολοκηρώνεται το 2016 και τονίζοντας πως «η δημοσιονομική
περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί». Υποστήριξε δε
πως «το ΔΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

Έσπευσε όμως να κάνει και μια θετική αποτίμηση λέγοντας πως η χώρα «έχει
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι
διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν» ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ,
προσθέτοντας ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και οικονομική
σταθερότητα».

Οι δηλώσεις του κ.Γκογιάλ «ήρθαν» σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την
Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link, σε συνεργασία με το
NYSE Euronext και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

Όπως υποστήριξε ο κ. Γκογιάλ οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση
«είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση,
προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το
δυνατόν συντομότερα». Έκανε λόγο δε για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια» τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό
σύστημα και ότι «θα πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Φόρουµ για τις επενδύσεις στην

Ελλάδα στη Ν Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη θα πραγµατοποιηθεί σήµερα το ο ετήσιο διεθνές φόρουµ της για την

Ελλάδα µε θέµα Επενδύοντας στην ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια του φόρουµ εκτός από το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού θα

προβληθεί και µήνυµα του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούρκι Κατάινεν

Στο φόρουµ θα συµµετάσχουν και θα µιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας κεντρικός οµιλητής κατά το µεσηµεριανό γεύµα ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο

υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκης Παπαγεωργίου

Επίσης σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα µιλήσουν ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού

∆εκέµβριος

Φόρουµ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα στη Ν. Υόρκη http://mcnews.gr/oikonomia/epixeirimatikotita-emporio/forum-gia-epe...
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Ταµείου ∆ΝΤ της αποστολής στην Ελλάδα Ρίσι Γκογιάλ σε διαδικτυακή σύνδεση από την

Ουάσιγκτον ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Χρίστος Παναγόπουλος ο διευθύνων σύµβουλος

του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕ∆ Πασχάλης Μπουχώρης ο πρόεδρος του Ταµείου

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Χρήστος Σκλαβούνης ο διευθύνων σύµβουλος του

Στέφανος Ησαΐας και Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές στελέχη επενδυτικών και

εµπορικών τραπεζών αναλυτές διαχειριστές χαρτοφυλακίων οικονοµικοί σύµβουλοι χρηµατιστές και

εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Ο Νικόλαος Μπορνόζης πρόεδρος της αναφέρθηκε στην εµφανή βελτίωση της

στάσης των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα

Σηµαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους τοµείς δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων προσθέτοντας ότι και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης

για την υλοποίηση επενδύσεων δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σηµαντικά επιτεύγµατα στο

χώρο της οικονοµίας Εκείνο το οποίο ζητούν οι επενδυτές παντού στον κόσµο είναι ένα σαφές και

σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση των

επενδύσεων

Ο κ Μπορνόζης επεσήµανε ότι η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα τείνει να θέσει σε

κίνδυνο τα οικονοµικά επιτεύγµατα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων Οι

επενδύσεις είναι σηµαντικός µοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική

κοινωνία Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών

κεφαλαίων και κατά συνέπεια η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις την προσπάθεια

βελτίωσης της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό

και προβλέψιµο επενδυτικό περιβάλλον

Το επενδυτικό φόρουµ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν από την

σε συνεργασία µε το µε µεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισµούς και

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Στο πλαίσιο του φόρουµ και κατά τη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης θα απονεµηθεί βραβείο

στον οµογενή επιχειρηµατία Γιώργο Λογοθέτη πρόεδρο και

διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου για τις πολυάριθµες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του

πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο συµπεριλαµβανοµένου του και του

Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας όπως επισηµαίνεται

από τους διοργανωτές

Φόρουµ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα στη Ν. Υόρκη http://mcnews.gr/oikonomia/epixeirimatikotita-emporio/forum-gia-epe...
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Ο κ Μπορνόζης σηµείωσε τη σηµαντική και πολύπλευρη συµβολή του Γιώργου Λογοθέτη όχι µόνο

στη σύσφιξη των επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αλλά και στην αναβάθµιση της

εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισµός µεταξύ των διεθνών επιχειρηµατικών κύκλων

Έδωσε το παράδειγµα προς µίµηση όπως είπε επενδύοντας στην Ελλάδα και ηγούµενος ενός

οµίλου µε παγκόσµια δραστηριότητα και αναγνώριση Παράλληλα ο όµιλος του ενθαρρύνει την

επιχειρηµατικότητα δίνει ευκαιρίες εργασίας και επιµόρφωσης σε νέους και έχει σηµαντική

φιλανθρωπική δραστηριότητα

Όπως κάθε χρόνο το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να κάνουν επαφές µέσω

περισσότερων από συναντήσεων µε εκπροσώπους εισηγµένων και µη εταιρειών

καθώς και µε τα µέλη της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας

Επίσης στο πλαίσιο του ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα το Χρηµατιστήριο της

Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την θα διοργανώσει αύριο ειδική εκδήλωση µε τίτλο

Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Έπειτα από επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής των εταιρειών ελληνικών

συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο και των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στο

φόρουµ ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης πλαισιωµένος από τους

υπουργούς κ κ Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών

του Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης

πηγή
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Το διεθνές 16ο ετήσιο διεθνές φόρουµ της Capital Link για

την Ελλάδα πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν

Κλαµπ της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε το NYSE

Euronext µε θέµα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη».

Στο φόρουµ θα συµµετάσχουν και θα µιλήσουν ο υπουργός

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας

(κεντρικός οµιλητής κατά το µεσηµεριανό γεύµα), ο

υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,

ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος

Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου, ενώ θα

µεταδοθεί µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού,

Αντώνη Σαµαρά αλλά και του νέου αντιπροέδρου της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κατάινεν.

Επίσης, όπως αναφέρει το πρόγραµµα, θα µιλήσουν ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) της αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι

Γκογιάλ (σε διαδικτυακή σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύµβουλος του

Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο

διευθύνων σύµβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εµπορικών

τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην

Ελλάδα.

Ανάµεσα στους 1.000 προσκεκληµένους περιλαµβάνονται αξιωµατούχοι από την  Goldman Sachs, τη  Deutsche Bank Securities, τη BNP Paribas,

τη Citi, την UBS και την Bank of America Merrill Lynch, αλλά και επενδυτικά funds όπως η Eaglevale Partners, η Invel Real Estate, η Marathon

Asset Management, η Oak Hill Advisors, η York Capital  και η Blackstone.

Η στάση των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα έχει βελτιωθεί, δηλώνει από την πλευρά του ο  Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital

Link, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.

«Σηµαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους τοµείς και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την υλοποίηση

επενδύσεων δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σηµαντικά επιτεύγµατα στο χώρο της οικονοµίας. Εκείνο το οποίο ζητούν οι επενδυτές

παντού στον κόσµο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων»,

είπε χαρακτηριστικά αλλά πρόσθεσε ότι η «η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα οικονοµικά επιτεύγµατα και

να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων».

 

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα στο επίκεντρο διεθνούς φόρουµ στη Νέα ... http://www.newmoney.gr/article/76080/oi-ependyseis-stin-ellada-sto-e...
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Μήνυµα Σαµαρά σε διεθνές φόρουµ στη Νέα Υόρκη

∆ηµοσιεύθηκε στις 01/12/2014 8:53 στην Κατηγορία: Επιχειρήσεις , Οικονοµία α+α-Μέγεθος κειµένου:

Ξεκινάει σήµερα µε θέµα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη»  στη Νέα Υόρκη, το 16ο ετήσιο διεθνές φόρουµ της Capital

Link για την Ελλάδα. Στο φορουµ θα διαβαστεί και µήνυµα του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, σύµφωνα µε το

Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

Στο φόρουµ, θα συµµετάσχουν και θα µιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας

(κεντρικός οµιλητής κατά το µεσηµεριανό γεύµα), ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου.

Κατά τη διάρκεια του φόρουµ, εκτός από το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, θα προβληθεί και

µήνυµα του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν.

Σηµαντικές παρεµβάσεις

Επίσης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θα µιλήσουν ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) της

αποστολής στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ (σε διαδικτυακή σύνδεση από την Ουάσιγκτον), ο πρέσβης της Ελλάδας στις

ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), Πασχάλης

Μπουχώρης, ο πρόεδρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος Σκλαβούνης, ο διευθύνων

σύµβουλος του Enterprise Greece S.A., Στέφανος Ησαΐας και Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών

και εµπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και

εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εµφανής η βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας

Ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, αναφέρθηκε στην «εµφανή βελτίωση» της στάσης των διεθνών

επενδυτών για την Ελλάδα. «Σηµαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους τοµείς» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,

προσθέτοντας ότι «και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την υλοποίηση επενδύσεων

δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σηµαντικά επιτεύγµατα στο χώρο της οικονοµίας. Εκείνο το οποίο ζητούν οι

επενδυτές παντού στον κόσµο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που

επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων».

Μήνυµα Σαµαρά σε διεθνές φόρουµ στη Νέα Υόρκη - Paraskhnio.gr http://www.paraskhnio.gr/minyma-samara-se-diethnes-foroym-sti-ne/
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επενδυτές παντού στον κόσµο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που

επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων».

Ο κ. Μπορνόζης επεσήµανε ότι «η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα

οικονοµικά επιτεύγµατα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει τη ροή των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι

σηµαντικός µοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει µεγάλος

ανταγωνισµός µεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια η Ελλάδα

πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, την προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας και

να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιµο επενδυτικό περιβάλλον».

Το επενδυτικό φόρουµ θα διοργανωθεί και φέτος στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν από την Capital Link, σε

συνεργασία µε το NYSE Euronext, µε µεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισµούς και τελεί υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Βράβευση για Λογοθέτη

Στο πλαίσιο του φόρουµ και κατά τη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης, θα απονεµηθεί βραβείο (2014 Capital Link

Leadership Award) στον οµογενή επιχειρηµατία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου

Libra, «για τις πολυάριθµες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσµιο επίπεδο,

συµπεριλαµβανοµένου του “Libra Internship Program” και του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας (Hellenic

Entrepreneurship Award)», όπως επισηµαίνεται από τους διοργανωτές. Ο κ. Μπορνόζης σηµείωσε τη «σηµαντική

και πολύπλευρη συµβολή του Γιώργου Λογοθέτη, όχι µόνο στη σύσφιξη των επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ

Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισµός µεταξύ των

διεθνών επιχειρηµατικών κύκλων. Έδωσε το παράδειγµα προς µίµηση» όπως είπε «επενδύοντας στην Ελλάδα και

ηγούµενος ενός οµίλου µε παγκόσµια δραστηριότητα και αναγνώριση. Παράλληλα, ο όµιλος του ενθαρρύνει την

επιχειρηµατικότητα, δίνει ευκαιρίες εργασίας και επιµόρφωσης σε νέους και έχει σηµαντική φιλανθρωπική

δραστηριότητα».

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές να κάνουν επαφές µέσω περισσότερων

από 150 one-to-one συναντήσεων µε εκπροσώπους εισηγµένων και µη εταιρειών, καθώς και µε τα µέλη της

ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Επίσης, στο πλαίσιο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, σε

συνεργασία µε την Capital Link, θα διοργανώσει αύριο ειδική εκδήλωση, µε τίτλο: «Ηµέρα Ελλάδας στο

Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Έπειτα από επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των

εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα

συµµετάσχουν στο φόρουµ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πλαισιωµένος από τους

υπουργούς κ.κ. Σταϊκούρα και Παπαγεωργίου, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του

Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης.
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Προσκλητήριο προς τους επενδυτές των
ΗΠΑ, απεύθυνε σε βιντεοσκοπημένο
μήνυμά του που προβλήθηκε ενώπιον
εκατοντάδων σύνεδρων στο 16ο ετήσιο
επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που
διοργανώνεται από την Capital Link, στο
Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης , ο

πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Τονίζοντας ότι «κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν άνευ προηγουμένου
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο» ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι
διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά, και κάλεσε
τους Αμερικανούς να επενδύσουν στη χώρα, καθώς πλέον «υπάρχουν
πολλαπλές ευκαιρίες στον επενδυτικό τομέα, σε όλους τους βασικούς
τομείς της οικονομίας», ενώ όπως σημείωσε η κυβέρνηση σχεδιάζει ενώ
φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους επενδυτές.

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει πάντα μεγάλη
σημασία για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στο κοινό των ΗΠΑ και για την περαιτέρω
ενίσχυση των ήδη ισχυρών ιστορικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ» και τόνισε ότι «ειδικά
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία ανάμεσα
στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο εποικοδομητική και αμοιβαία κερδοφόρα από ό,τι ποτέ στο
παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το φετινό ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link είναι υψίστης
σημασίας, δεδομένης των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομολογηθεί».

 
«Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τομείς έχουν
επέλθει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση
εκτεταμένων ανεπαρκειών. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από το αναξιοποίητο δυναμικό μας, των
φυσικών μας πόρων, του ορυκτού μας πλούτου και, πάνω απ΄ όλα, από το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό
μας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε η χώρα μας
να γίνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. ∆εν υπάρχει πλέον η γραφειοκρατία που αποτελούσε
μειονέκτημα της κάθε συναλλαγής με το κοινό και, κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «∆εν ξεχνάμε ότι οι φίλοι μας
στις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν βοηθήσει πολύ στην επίτευξη του στόχου μας. Και είμαστε ήδη
μάρτυρες των καρπών των κοινών προσπαθειών μας και οι διεθνείς επενδυτές έχουν ήδη εισέλθει στην
ελληνική αγορά και στις επενδύσεις υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε όλους τους βασικούς τομείς της
οικονομίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι το "έξυπνο χρήμα έρχεται πρώτο" σε
υποσχόμενους τομείς» σημειώνοντας ότι «οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν
την παραγωγή και τη δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τράπεζες, η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια,
μεταξύ πολλών άλλων, παρουσιάζοντας μια τάση ανάπτυξης».

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε: «Η δική μας επιτυχημένη ιστορία (success story) στην

Βιντεο-μήνυμα Σαμαρά στο Capital Link για επενδύσεις στην Ε... http://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/item/251442-Binteo-mh...
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Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, που θα κάνει περήφανους όλους τους Ελληνοαμερικανούς».

 









Σαμαράς: Είναι ώρα να εκμεταλλευτούμε τις μεγάλες δυνατότητε... http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=254262&artTitle=sam...
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01/12/2014     ΔΝΤ: Το πρόγραμμα για την Ελλάδα τελειώνει το 2016

«Η Ελλάδα έχει
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί σημαντικά και οι διαρθρωτικές αλλαγές
πρέπει να συνεχιστούν»..

Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι
Γκογιάλ, σε τηλεφωνική παρέμβασή του από την Ουάσιγκτον στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που
πραγματοποιείται σήμερα στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν από την Capital Link, σε συνεργασία με το
NYSE Euronext και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσθέτοντας
ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα».

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Ελλάδα μίλησε για «μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια» τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γκογιάλ υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση
«είναι εποικοδομητικές», με στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι «γίνεται
προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα τελειώνει το 2016 και η ελληνική κυβέρνηση
«γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, διατυπώνοντας επίσης την άποψη ότι «η
δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί».

Ο κ. Γκογιάλ επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος» για το τραπεζικό σύστημα και ότι «θα πρέπει να
εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια».

Τέλος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το ∆ΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

∆ΝΤ: Το πρόγραμμα για την Ελλάδα τελειώνει το 2016 | στο Καρφί http://www.tokarfi.gr/δντ-το-πρόγραμμα-για-την-ελλάδα-τελειώ/
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Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

      

∆ΝΤ: ∆εν φεύγουμε από την Ελλάδα πριν το
2016
1 ∆εκεμβρίου 2014, 21:32 |  

∆ιαβάστε σχετικά για Capital Link, ∆ΝΤ, Ρίσι Γκογιάλ, Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών

Μεταφορών και ∆ικτύων,

Το ∆ΝΤ δεν φεύγει από την Ελλάδα πριν από το 2016, οπότε και λήγει το πρόγραμμα του στην

Ελλάδα, διεμήνυσε ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) στην

Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ.

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του , ο κ. Γκογιάλ, στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ, που

πραγματοποιείται στο Μανχάταν από την Capital Link, σε συνεργασία με το NYSE Euronext και τελεί

υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Γκογιάλ τόνισε ότι η ελληνική

κυβέρνηση «γνωρίζει τις δεσμεύσεις» που πρέπει να υλοποιήσει, διατυπώνοντας επίσης την άποψη

ότι «η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί».

Ωστόσο , τόνισε ότι οι συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση «είναι εποικοδομητικές», με

στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι «γίνεται προσπάθεια να

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα».
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0 0

 

∆ΝΤ: ∆εν φεύγουμε από την Ελλάδα πριν το 2016 | Tribune.gr http://www.tribune.gr/economy/news/article/95751/dnt-den-fev...
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ΣΗΜΕΡΙΝH EΚ∆ΟΣΗ EΝΘΕΤΑ ΑΡΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΕΜAΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOΣ
 

ΑΠΟΣYΝ∆ΕΣΗ

 

Σχετικά

» Ειδήσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν τόσο ο Ελληνας

πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, µέσω του µαγνητοφωνηµένου

µηνύµατός του, όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος

Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής

Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου, οι οποίοι παρέστησαν και µίλησαν

στο 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ που διοργάνωσε το «Capital Link» στο

Μανχάταν.

Αν και οι οµιλίες των Υπουργών έγιναν σε διαφορετική χρονική στιγµή και

σε διαφορετικές εκδηλώσεις, εν τούτοις είχαν στόχο να προβάλλουν τις

αλλαγές που συντελέστηκαν από το 2012 µέχρι σήµερα και να

µεταφέρουν το µήνυµα ότι τώρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις στην

Ελλάδα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας, ο

υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο

υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

Ασηµάκης Παπαγεωργίου, το απόγευµα της ∆ευτέρας, παραχώρησαν

κοινή συνέντευξη Τύπου και µίλησαν για θέµατα αρµοδιότητάς τους.

Απαντώντας σε ερώτηση του «Εθνικού Κήρυκα» για το χρέος της

Ελλάδας και για τις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα για την κάλυψη του

ελλείµµατος των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Σαµαράς και οι
υπουργοί στο «Capital Link»
TΡIΤΗ, 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟY 2014 |  ΤΟΥ ∆ΗΜΉΤΡΗ ΤΣΆΚΑ  0 ΣΧΌΛΙΟ

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Σαµαράς και οι υπουργοί στο «Capital Link»... http://www.ekirikas.com/στο-ίδιο-µήκος-κύµατος-ο-σαµαράς-και-οι/
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αναφέρθηκε στο πλεόνασµα και ισχυρίστηκε ότι το 2015 η Ελλάδα θα έχει

ισοσκελισµένο προϋπολογισµό και ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει

συντελεστεί «ιστορική δηµοσιονοµική προσαρµογή».

Ο κ. Σκρέκας, τόσο στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του γεύµατος, όσο

και στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στις «σηµαντικές µεταρρυθµίσεις»

που έχουν επιτευχθεί από την ελληνική κυβέρνηση για τη διαµόρφωση

ενός «ευνοϊκού κλίµατος προσέλκυσης επενδύσεων», καθώς και στα

«σηµαντικά επιτεύγµατα» των τελευταίων δυο χρόνων.

Μίλησε στη συνέχεια για τις «θετικές επιπτώσεις» της µεταρρυθµιστικής

προσαρµογής, όπως: ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός για πρώτη

φορά, η µείωση του αριθµού των ανέργων, η έξοδος της Ελλάδας στις

αγορές, η ενίσχυση του επενδυτικού τοµέα, σηµειώνοντας παράλληλα ότι

«το πρόγραµµα και οι θυσίες του ελληνικού λαού αποδίδουν».

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναφέρθηκε στη

συνάντηση που είχε νωρίτερα µε τον διευθυντή της Υπατης Αρµοστείας

του ΟΗΕ για το µεταναστευτικό, Udo Janz και αναφέρθηκε στην πολιτική

της ελληνικής κυβέρνησης για την φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και

για την πάταξη της λαθροµετανάστευσης.

Ακόµη, αναφέρθηκε στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και στη συµφωνία

στην οποία κατέληξαν µε τους εφοπλιστές να διπλασιάσουν τους φόρους

για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, προκειµένου να µην αλλάξει το

φορολογικό καθεστώς.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

Ασηµάκης Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί

στην Ελλάδα και τόνισε ότι «η εικόνα και η αξιοπιστία της χώρας έχει

αλλάξει άρδην» και ότι έχει ενθαρρύνει τους επενδυτές οι οποίοι βλέπουν

µε διαφορετική εικόνα την χώρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα µεγάλα έργα που έχουν δροµολογηθεί στον

τοµέα της Ενέργειας, στη συµφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου, και

την διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης µέσω καλωδίου µε την

Ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι Υπουργοί διεµήνυσαν ότι η πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική

συνοχή αποτελούν προϋπόθεση για τις επενδύσεις.

Ο Τζον Πόλσον, ιδρυτής της «PAULSON & CO. INC», δήλωσε στους

δηµοσιογράφους ότι «είµαστε έτοιµοι να επενδύσουµε περαιτέρω στην

Ελλάδα, αλλά χρειάζονται πολιτική σταθερότητα.

»Τα επενδυτικά σχέδιά µας βρίσκονται, πλέον, σε αναµονή του

αποτελέσµατος για την εκλογή Προέδρου. Μόλις επιτευχθεί σταθερότητα,

θα ενισχύσουµε τις επενδύσεις µας», διεµήνυσε ο κ. Πόλσον.

Το βράδυ της ∆ευτέρας παρατέθηκε το επίσηµο δείπνο στο πλαίσιο του

οποίου απονεµήθηκε το βραβείο (2014 Capital Link Leadership Award)

στον οµογενή επιχειρηµατία, Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο και διευθύνοντα

σύµβουλο του Οµίλου «Libra».

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Σαµαράς και οι υπουργοί στο «Capital Link»... http://www.ekirikas.com/στο-ίδιο-µήκος-κύµατος-ο-σαµαράς-και-οι/
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Γκογιάλ ∆ΝΤ Η δηµοσιονοµική

προσαρµογή στην Ελλάδα πρέπει να

συνεχιστεί

Τρίτη ∆εκεµβρίου Οικονοµία Πολιτικά

Την ώρα που τα µέλη της κυβέρνησης κάνουν λόγο για έξοδο από το

Μνηµόνιο το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο φαίνεται πως έχει άλλη άποψη

Η Ελλάδα έχει καταβάλει µεγάλη προσπάθεια οι τράπεζες έχουν

κεφαλαιοποιηθεί σηµαντικά και οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να

συνεχιστούν ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς

Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα Ρίσι Γκογιάλ

Παράλληλα πρόσθεσε ότι όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ανάπτυξη και

οικονοµική σταθερότητα

Σε τηλεφωνική παρέµβασή του από την Ουάσιγκτον στο ο ετήσιο επενδυτικό

φόρουµ που πραγµατοποιείται στο του Μανχάταν από την

σε συνεργασία µε το ο Ρίσι Γκογιάλ υπογράµµισε

ότι οι συζητήσεις της τρόικας µε την ελληνική κυβέρνηση είναι

εποικοδοµητικές µε στόχο να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση

προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το

δυνατόν συντοµότερα

Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην

Ελλάδα µίλησε για µια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια τα τελευταία τέσσερα

χρόνια σε σύγκριση µε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το πρόγραµµα του ∆ Ν Τ στην Ελλάδα τελειώνει το

και η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις δεσµεύσεις που πρέπει να

υλοποιήσει διατυπώνοντας επίσης την άποψη ότι η δηµοσιονοµική περίοδος

προσαρµογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί

Ο Ρίσι Γκογιάλ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει άµεσος κίνδυνος για το τραπεζικό

σύστηµα και ότι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια

Ακόµα µεταξύ άλλων υποστήριξε ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν

θέλει οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις

Γκογιάλ (∆ΝΤ): «Η δηµοσιονοµική προσαρµογή στην Ελλάδα πρέπει ... http://greekpostman.blogspot.gr/2014/12/blog-post_24.html

1 of 2 5/12/2014 1:32 µµ



«Κάνουμε την Ελλάδα χώρα φιλική στις επενδύσεις» | Η Άποψη http://www.iapopsi.gr/kanoume-tin-ellada-filiki-stis-ependyseis/

1 of 1 10/12/2014 13:05



ÔÑÉÔÇ   2  ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ   2014
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ  26202   ÅÔÏÓ 85ïí

www.dimoprasion.gr
email:dimonews@dimoprasion.gr

Ãñáöåßá Åìì. ÌðåíÜêç 10 ÁèÞíá Ô.Ê. 10564
Ôçë. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 ÔéìÞ 0,60 ÅÕÑÙ

MOODY’S: ÈÅÔÉÊÇ Ç

ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÇÓ ÅÊÔ ÃÉÁ

«ÊÏÕÑÅÌÁ» ÓÔÁ ÅÍÅ×ÕÑÁ

ÔÙÍ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÔÑÁÐÅÆÙÍ

    Ï ïßêïò Moody’s èåùñåß èåôéêÞ

ãéá ôçí ðéóôïëçðôéêÞ áîéïëüãçóç ôùí

åëëçíéêþí ôñáðåæþí ôçí áðüöáóç ôçò

ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò (ÅÊÔ)

íá ìåéþóåé ôï «êïýñåìá» ôùí ïìïëüãùí

ðïõ ëáìâÜíåé áðü áõôÝò ùò åíÝ÷õñï ãéá

ôç ÷ïñÞãçóç ñåõóôüôçôáò.

    Ï ïßêïò áíáöÝñåé óå ÝêèåóÞ ôïõ
(Credit Outlookïk) üôé ç áðüöáóç ôçò Å-
ÊÔ ðïõ åëÞöèç óôéò 19 Íïåìâñßïõ êáé èá

éó÷ýóåé áðü ôéò 15 Äåêåì-
âñßïõ åßíáé ðéóôùôéêÜ èåôé-
êÞ, ãéáôß äßíåé óôéò åëëçíé-
êÝò ôñÜðåæåò Ýíá ðñüóèåôï
ðåñéèþñéï ñåõóôüôçôáò ðïõ
öèÜíåé ôá 7 äéó. åõñþ, ìå
âÜóç ôá åíÝ÷õñá ðïõ Ý÷ïõí
äåóìåýóåé.

    Ôï «êïýñåìá» ôçò áîß-
áò ôùí ïìïëüãùí ðïõ äß-
íïõí ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò
ìåéþèçêå óôï 6,5% áðü
15% ãéá ôá Ýíôïêá ãñáììÜ-
ôéá åíüò Ýôïõò, óôï 11% á-
ðü 33% óôá ïìüëïãá ìå
äéÜñêåéá áðü 1 Ýùò 3 Ýôç
êáé óôï 40% áðü 60% ãéá
ôá ïìüëïãá äéÜñêåéáò ìé-
êñüôåñçò ôùí 10 åôþí, óç-
ìåéþíåé ï Moody’s óôçí Ýê-
èåóç.

    Ï ïßêïò åêôéìÜ üôé ïé
ôÝóóåñéò ìåãÜëåò åëëçíé-

êÝò ôñÜðåæåò - Alpha, ÅèíéêÞ, Ðåéñáéþò
êáé Eurobank - Ýäùóáí ùò åíÝ÷õñï óôçí
ÅÊÔ ïìüëïãá óõíïëéêÞò áîßáò Üíù ôùí

MARKIT: ÄÅÉÍÇ ÊÁÌØÇ ÔÏÕ ÌÅÔÁÐÏÉÇÔÉÊÏÕ ÔÏÌÅÁ

ÃÉÁ ÔÑÉÔÏ ÓÕÍÅ×Ç ÌÇÍÁ

    Óôéò 49,1 ìïíÜäåò Ýêëåéóå ôïí Íï-

Ýìâñéï ï êýñéïò åðï÷éêÜ ðñïóáñìïóìÝíïò
Äåßêôçò Õðåõèýíùí Ðñïìçèåéþí (PMI)
ôçò Markit, ãéá ôïí ôïìÝá ìåôáðïßçóçò
óôçí ÅëëÜäá, áíáäåéêíýïíôáò åðéäåßíù-
óç ôùí óõíïëéêþí ëåéôïõñãéêþí óõíèç-
êþí ôïõ åëëçíéêïý ìåôáðïéçôéêïý ôïìÝá
ãéá ôñßôï óõíå÷Þ ìÞíá. Ùóôüóï, ìå ôéìÞ
ìåãáëýôåñç áðü ôéò 48,8 ìïíÜäåò ôïõ Ï-
êôùâñßïõ, ï äåßêôçò êáôÝãñáøå ôï õøç-
ëüôåñï åðßðåäï áðü ôïí Áýãïõóôï.

    Óýìöùíá ìå ôçí Markit, Ýíáò ðáñÜ-
ãïíôáò ðïõ Ýðáéîå ñüëï óôçí áíåðáßóèç-
ôç áýîçóç ôïõ êýñéïõ äåßêôç, ôïí ÍïÝì-
âñéï, Þôáí ç óôáèåñïðïßçóç ôçò ðáñáãù-
ãÞò, ôá åðßðåäá ôçò ïðïßáò åß÷áí õðï÷ù-
ñÞóåé åëáöñþò êáôÜ ôïõò äýï ðñïçãïýìå-
íïõò ìÞíåò. Ç óõíå÷Þò áýîçóç ôçò ðáñá-
ãùãÞò êáôáíáëùôéêþí áãáèþí óõíÝâáëå
óôçí õðïóôÞñéîç ôùí óõíïëéêþí åðéðÝäùí
ðáñáãùãÞò ôïõ ôïìÝá.

    Ðáñüôé ç ðáñáãùãÞ äéáôçñÞèçêå
óôáèåñÞ, ôá åðßðåäá íÝùí ðáñáããåëéþí
ðïõ Ýëáâáí ïé êáôáóêåõáóôÝò õðï÷þñç-

óáí ãéá ôñßôï óõíå÷Þ ìÞíá. Ùóôüóï, ï ñõè-
ìüò óõññßêíùóçò Þôáí ï áóèåíÝóôåñïò
ðïõ Ý÷åé êáôáãñáöåß êáôÜ ôçí ôñÝ÷ïõóá
ðåñßïäï êáé Þôáí ìüëéò ïñéáêüò. Ç ìåßù-
óç ôùí íÝùí ðáñáããåëéþí åîáãùãþí -ç
ðñþôç óå äéÜóôçìá åðôÜ ìçíþí- áðïôÝëå-
óå åí ìÝñåé ôçí áéôßá ôçò óõññßêíùóçò ôïõ
óõíüëïõ ôùí íÝùí åñãáóéþí ôïí ÍïÝì-
âñéï.

    Ìå ôçí Ýëëåéøç ôùí íÝùí åéóåñ÷üìå-
íùí åñãáóéþí ðïõ èá áíôéêáèéóôïýóáí ôá
áðïðåñáôùìÝíá Ýñãá, ôá óôïé÷åßá
ôïõ Íïåìâñßïõ õðÝäåéîáí ðåñáéôÝ-
ñù õðï÷þñçóç ôùí áäéåêðåñáßù-
ôùí åñãáóéþí óôéò ìïíÜäåò ôùí Åë-
ëÞíùí êáôáóêåõáóôþí. Ï ñõèìüò
ìå ôïí ïðïßï ìåéþèçêáí ïé áíåêôÝ-
ëåóôåò åñãáóßåò Þôáí Ýíôïíïò êáé
åëáöñþò ôá÷ýôåñïò óå ó÷Ýóç ìå
ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá.

    Ïé êáôáóêåõáóôÝò ðñáãìáôï-
ðïßçóáí ðåñáéôÝñù ðåñéêïðÝò óôéò
èÝóåéò åñãáóßáò, ùò áðïôÝëåóìá
ôïõ ðåñéïñéóìÝíïõ öüñôïõ åñãáóß-

áò, óõíå÷ßæïíôáò ìå áõôüí ôïí ôñüðï ôçí
ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï ìåßùóçò ôïõ ðñïóùðé-
êïý ðïõ îåêßíçóå ôïí Éïýíéï. Ùóôüóï, ï
ñõèìüò ìåßùóçò ôùí èÝóåùí åñãáóßáò Þ-
ôáí ìüëéò ïñéáêüò, Ý÷ïíôáò åîáóèåíßóåé
ãéá ôñßôï óõíå÷Þ ìÞíá.

    Ôá åðßðåäá áãïñþí ìåéþèçêáí, åðß-

ÄÉÅÈÍÅÓ ÖÏÑÏÕÌ

ÓÔÇ ÍÅÁ ÕÏÑÊÇ ÃÉÁ

ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ ÊÁÉ

ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÓÔÇÍ

ÅËËÁÄÁ

Ìéëïýí Ê. ÓêñÝêáò, Ì. Âáñâéôóéþôçò,
×ñ. Óôáúêïýñáò êáé Á. Ðáðáãåùñãßïõ

    Ìå èÝìá «Åðåíäýïíôáò óôçí áíÜ-

ðôõîç» ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôçí 1ç
Äåêåìâñßïõ, óôç ÍÝá Õüñêç, ôï 16ï åôÞ-
óéï äéåèíÝò öüñïõì ôçò Capital Link ãéá
ôçí ÅëëÜäá, ìå ìÞíõìá ôïõ ðñùèõðïõñ-
ãïý, Áíôþíç ÓáìáñÜ.

    Óôï öüñïõì, èá óõììåôÜó÷ïõí êáé èá
ìéëÞóïõí ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Á-
íôáãùíéóôéêüôçôáò, Êþóôáò ÓêñÝêáò (êå-
íôñéêüò ïìéëçôÞò êáôÜ ôï ìåóçìåñéáíü
ãåýìá), ï õðïõñãüò Íáõôéëßáò êáé Áéãáß-
ïõ, ÌéëôéÜäçò Âáñâéôóéþôçò, ï áíáðëç-
ñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ×ñÞóôïò
Óôáúêïýñáò êáé ï õöõðïõñãüò ÐåñéâÜëëï-
íôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò,
ÁóçìÜêçò Ðáðáãåùñãßïõ.

    ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ öüñïõì, åêôüò
áðü ôï ìáãíçôïóêïðçìÝíï ìÞíõìá ôïõ
ðñùèõðïõñãïý, èá ðñïâëçèåß êáé ìÞíõìá
ôïõ íÝïõ áíôéðñïÝäñïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò
ÅðéôñïðÞò, Ãéïýñêé ÊáôÜéíåí. Åðßóçò,
óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá, èá ìéëÞóïõí ï
åêðñüóùðïò ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý
Ôáìåßïõ (ÄÍÔ) ôçò áðïóôïëÞò óôçí ÅëëÜ-
äá, Ñßóé ÃêïãéÜë (óå äéáäéêôõáêÞ óýíäå-
óç áðü ôçí ÏõÜóéãêôïí), ï ðñÝóâçò ôçò
ÅëëÜäáò óôéò ÇÐÁ, ×ñßóôïò Ðáíáãüðïõ-
ëïò, ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ Ôáìåßïõ
ÉäéùôéêïðïéÞóåùí (ÔÁÉÐÅÄ), Ðáó÷Üëçò
Ìðïõ÷þñçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Ôáìåßïõ

ÉÏÂÅ: ÏÑÉÁÊÇ

ÂÅËÔÉÙÓÇ ÔÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ

ÊËÉÌÁÔÏÓ ÔÏÍ

ÍÏÅÌÂÑÉÏ

ÅëáöñÜ åíßó÷õóç êáé ôçò
êáôáíáëùôéêÞò åìðéóôïóýíçò

    Óôéò 102,7 ìïíÜäåò áíÞëèå ï äåß-

êôçò ïéêïíïìéêïý êëßìáôïò óôçí ÅëëÜäá
ôïí ÍïÝìâñéï, óôá ßäéá ó÷åäüí åðßðåäá µå
åêåßíá ôïõ Ïêôùâñßïõ, êéíïýìåíïò ïñéá-
êÜ õøçëüôåñá êáôÜ 0,5 ìïíÜäåò. Óýìöù-
íá ìå Ýñåõíá ïéêïíïìéêÞò óõãêõñßáò ôïõ
Éäñýìáôïò Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç÷áíé-
êþí Åñåõíþí (ÉÏÂÅ), ç åðßäïóç áõôÞ
ðáñáìÝíåé óå õøçëüôåñá åðßðåäá óå ó÷Ý-
óç µå ôá ðñïçãïýìåíá Ýôç êáé áíôáíáêëÜ
óå ìåãÜëï âáèìü ôçí åðéóôñïöÞ óå áíá-
ðôõîéáêïýò ñõèìïýò ôçò ïéêïíïìßáò ü-
ðùò Üëëùóôå êáôáãñÜöåôáé êáé óôá åðß-
óçìá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá.

    Óôïõò åðéìÝñïõò ôïìåßò ôçò ïéêïíïìß-
áò êõñéáñ÷åß ç óôáèåñüôçôá ôùí ðñïóäï-
êéþí óôç âéïìç÷áíßá êáé ôéò õðçñåóßåò, µå
ôï ëéáíéêü åìðüñéï íá óçìåéþíåé Üíïäï
óôï ó÷åôéêü äåßêôç, åíþ áíôßèåôá ïé êáôá-
óêåõÝò åìöáíßæïõí áéóèçôÞ ðôþóç.
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ÅÊÔ ÃÉÁ «ÊÏÕÑÅÌÁ» ÓÔÁ ÅÍÅ×ÕÑÁ

ÔÙÍ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÔÑÁÐÅÆÙÍ

48 äéó. åõñþ, êõñßùò ôßôëïõò ìå åããýçóç ôïõ åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé ïìüëïãá ôïõ Åõñùðá-
úêïý Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò.

    Åéäéêüôåñá, åêôéìÜ üôé äåóìåýèçêáí ïìüëïãá ìå åããýçóç ôïõ åëëçíéêïý Äçìïóßïõ (ôïõ
ðõëþíá ÉÉ) áîßáò ðåñßðïõ 21 äéó. åõñþ. Ç åîÜñôçóç ôùí ôñáðåæþí áðü ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
ôïõ åõñùóõóôÞìáôïò ìåéþèçêå óôá 42 äéó. åõñþ ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2014, áðü 159 äéó. åõ-
ñþ ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2012.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

MARKIT: ÄÅÉÍÇ ÊÁÌØÇ ÔÏÕ ÌÅÔÁÐÏÉÇÔÉÊÏÕ

ÔÏÌÅÁ ÃÉÁ ÔÑÉÔÏ ÓÕÍÅ×Ç ÌÇÍÁ

óçò, ôïí ÍïÝìâñéï
êáô’ áíáëïãßá ìå
ôçí åîáóèÝíçóç
ðïõ ðáñáôçñÞèç-
êå óôéò íÝåò ðá-
ñáããåëßåò, ðáñü-
ôé ï ñõèìüò óõññß-
êíùóçò ìåéþèçêå
êáé Þôáí, óå ãåíé-
êÝò ãñáììÝò, Þ-
ðéïò. Åí ôù ìåôá-
îý, ôá áðïèÝìáôá
ðñïìçèåéþí õðï-
÷þñçóáí ñáãäáßá
êáé ìå ôá÷ýôåñï
ñõèìü áðü ôïí Ï-
êôþâñéï, áíôß-
óôïé÷á ìå ôçí ôÜ-
óç ðïõ ðáñáôçñÞèçêå óôá áðïèÝìáôá åôïßìùí ðñïúüíôùí.

    Ùò áðïôÝëåóìá ôçò åîáóèÝíçóçò ôçò æÞôçóçò ãéá ðñþôåò ýëåò êáé çìéêáôåñãáóìÝíá
ðñïúüíôá, ï ÷ñüíïò ðïõ ÷ñåéÜóôçêáí ïé ðñïìçèåõôÝò ãéá ôçí ðáñÜäïóç ôùí ðñïìçèåéþí
ìåéþèçêå êáé ðÜëé ôïí ÍïÝìâñéï. Ç âåëôßùóç ôçò áðüäïóçò ôùí ðñïìçèåõôþí Þôáí ç ôñßôç
ðïõ êáôáãñÜöçêå óå éóÜñéèìïýò ìÞíåò, êáé áðïôÝëåóå ôç ìåãáëýôåñç óõíå÷üìåíç ðåñßïäï
êáôÜ ôçí ïðïßá óçìåéþíåôáé âåëôßùóç ôçò áðüäïóçò ôùí ðñïìçèåõôþí, óå äéÜóôçìá ðåñß-
ðïõ ðÝíôå åôþí.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÄÉÅÈÍÅÓ ÖÏÑÏÕÌ ÓÔÇ ÍÅÁ ÕÏÑÊÇ ÃÉÁ ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, ×ñÞóôïò Óêëá-
âïýíçò, ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ Enterprise
Greece S.A., ÓôÝöáíïò ÇóáÀáò êáé Áìåñéêáíïß èå-
óìéêïß åðåíäõôÝò, óôåëÝ÷ç åðåíäõôéêþí êáé åìðïñé-
êþí ôñáðåæþí, áíáëõôÝò, äéá÷åéñéóôÝò ÷áñôïöõëá-
êßùí, ïéêïíïìéêïß óýìâïõëïé, ÷ñçìáôéóôÝò êáé åê-
ðñüóùðïé åôáéñåéþí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí
ÅëëÜäá.

    Ï Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò, ðñüåäñïò ôçò Capital Link, áíáöÝñèçêå óôçí «åìöáíÞ âåëôß-
ùóç» ôçò óôÜóçò ôùí äéåèíþí åðåíäõôþí ãéá ôçí ÅëëÜäá. «Óçìáíôéêïß ïßêïé Ý÷ïõí Þäç å-
ðåíäýóåé óå äéÜöïñïõò ôïìåßò» äÞëùóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, ðñïóèÝôïíôáò üôé «êáé ðïëëïß Üë-
ëïé åßíáé óå öÜóç áíÜëõóçò êáé äéåñåýíçóçò ãéá ôçí õëïðïßçóç åðåíäýóåùí äåäïìÝíïõ üôé
ç ÅëëÜäá Ý÷åé íá åðéäåßîåé óçìáíôéêÜ åðéôåýãìáôá óôï ÷þñï ôçò ïéêïíïìßáò. Åêåßíï ôï ï-
ðïßï æçôïýí ïé åðåíäõôÝò ðáíôïý óôïí êüóìï åßíáé Ýíá óáöÝò êáé óôáèåñü åðåíäõôéêü
ðëáßóéï êáé ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá ðïõ åðéôñÝðåé ôçí õëïðïßçóç ôùí åðåíäýóåùí».

    Ï ê. Ìðïñíüæçò åðåóÞìáíå üôé «ç ðïëéôéêÞ áâåâáéüôçôá ðïõ åðéêñáôåß óÞìåñá ôåßíåé
íá èÝóåé óå êßíäõíï ôá ïéêïíïìéêÜ åðéôåýãìáôá êáé íá áðïèáññýíåé Þ íá åðéâñáäýíåé ôç
ñïÞ ôùí åðåíäýóåùí. Ïé åðåíäýóåéò åßíáé óçìáíôéêüò ìï÷ëüò ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ãéá Ý-
íá êáëýôåñï áýñéï ãéá ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. ÕðÜñ÷åé ìåãÜëïò áíôáãùíéóìüò ìåôáîý
ðïëëþí ÷ùñþí ãéá ôçí ðñïóÝëêõóç åðåíäõôéêþí êåöáëáßùí êáé êáôÜ óõíÝðåéá ç ÅëëÜäá
ðñÝðåé íá óõíå÷ßóåé ôéò ìåôáññõèìßóåéò, ôçí ðñïóðÜèåéá âåëôßùóçò ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò

áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé
íá ðñïóöÝñåé óôïõò å-
ðåíäõôÝò Ýíá öéëéêü êáé
ðñïâëÝøéìï åðåíäõôéêü
ðåñéâÜëëïí».

    Ôï åðåíäõôéêü öü-
ñïõì äéïñãáíþíåôáé êáé
öÝôïò óôï Ìåôñïðüëéôáí
Êëáìð ôïõ Ìáí÷Üôáí á-
ðü ôçí Capital Link, óå
óõíåñãáóßá ìå ôï NYSE
Euronext, ìå ìåãÜëåò
äéåèíåßò ôñÜðåæåò êáé
ïñãáíéóìïýò êáé ôåëåß õ-
ðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñ-
ãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Á-
íôáãùíéóôéêüôçôáò.

    Óôï ðëáßóéï ôïõ öüñïõì èá áðïíåìçèåß âñáâåßï (2014 Capital Link Leadership
Award) óôïí ïìïãåíÞ åðé÷åéñçìáôßá, Ãéþñãï ËïãïèÝôç, ðñüåäñï êáé äéåõèýíïíôá óýìâïõ-
ëï ôïõ Ïìßëïõ Libra, «ãéá ôéò ðïëõÜñéèìåò åêðáéäåõôéêÝò êáé öéëáíèñùðéêÝò ôïõ ðñùôï-
âïõëßåò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ «Libra Internship Program» êáé
ôïõ Åëëçíéêïý Âñáâåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò (Hellenic Entrepreneurship Award)», üðùò
åðéóçìáßíåôáé áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò. Ï ê. Ìðïñíüæçò óçìåßùóå ôç «óçìáíôéêÞ êáé ðïëý-
ðëåõñç óõìâïëÞ ôïõ Ãéþñãïõ ËïãïèÝôç, ü÷é ìüíï óôç óýóöéîç ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí ó÷Ýóå-
ùí ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé ÇÐÁ, áëëÜ êáé óôçí áíáâÜèìéóç ôçò åéêüíáò ôçò ÅëëÜäáò ùò å-
ðåíäõôéêüò ðñïïñéóìüò ìåôáîý ôùí äéåèíþí åðé÷åéñçìáôéêþí êýêëùí. Åäùóå ôï ðáñÜ-
äåéãìá ðñïò ìßìçóç» üðùò åßðå «åðåíäýïíôáò óôçí ÅëëÜäá êáé çãïýìåíïò åíüò ïìßëïõ ìå
ðáãêüóìéá äñáóôçñéüôçôá êáé áíáãíþñéóç. ÐáñÜëëçëá, ï üìéëïò ôïõ åíèáññýíåé ôçí åðé-
÷åéñçìáôéêüôçôá, äßíåé åõêáéñßåò åñãáóßáò êáé åðéìüñöùóçò óå íÝïõò êáé Ý÷åé óçìáíôéêÞ
öéëáíèñùðéêÞ äñáóôçñéüôçôá».

    Ïðùò êÜèå ÷ñüíï, ôï óõíÝäñéï èá äþóåé ôçí åõêáéñßá óå îÝíïõò åðåíäõôÝò íá êÜíïõí
åðáöÝò ìÝóù ðåñéóóüôåñùí áðü 150 one-to-one óõíáíôÞóåùí ìå åêðñïóþðïõò åéóçãìÝ-
íùí êáé ìç åôáéñåéþí, êáèþò êáé ìå ôá ìÝëç ôçò åëëçíéêÞò êõâåñíçôéêÞò áíôéðñïóùðåßáò.

    Åðßóçò, óôï ðëáßóéï ôïõ 16ïõ åôÞóéïõ åðåíäõôéêïý öüñïõì ãéá ôçí ÅëëÜäá, ôï ×ñçìá-
ôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Capital Link, èá äéïñãáíþóåé åéäéêÞ åê-
äÞëùóç, ìå ôßôëï: «ÇìÝñá ÅëëÜäáò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò». Åðåéôá áðü åðß-
óçìç äåîßùóç ðñïò ôéìÞí ôçò åëëçíéêÞò áðïóôïëÞò, ôùí åôáéñåéþí åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí
ðïõ åßíáé åéóçãìÝíåò óôï NYSE Euronext êáé ôùí åôáéñåéþí ðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óôï öü-
ñïõì, ï õðïõñãüò Íáõôéëßáò êáé Áéãáßïõ, ÌéëôéÜäçò Âáñâéôóéþôçò, ðëáéóéùìÝíïò áðü
ôïõò õðïõñãïýò ê.ê. Óôáúêïýñá êáé Ðáðáãåùñãßïõ, èá ÷ôõðÞóåé ôï êáìðáíÜêé ôçò ëÞîçò
ôùí åñãáóéþí ôïõ ×ñçìáôéóôÞñéïõ ôçò ÍÝáò Õüñêçò.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

ÉÏÂÅ: ÏÑÉÁÊÇ ÂÅËÔÉÙÓÇ ÔÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ

ÊËÉÌÁÔÏÓ ÔÏÍ ÍÏÅÌÂÑÉÏ

    Óýìöùíá ìå ôï ÉÏÂÅ, áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí íïéêïêõ-
ñéþí óçìåéþíåôáé åëáöñÜ âåëôßùóç óôï äåßêôç êáôáíáëù-
ôéêÞò åìðéóôïóýíçò, êáèþò äå öáßíåôáé ç áâåâáéüôçôá ðïõ
ó÷åôßæåôáé µå ôçí ðïñåßá ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò íá Ý÷åé
ìåôáâÜëåé ôéò ðñïóäïêßåò, ôïõëÜ÷éóôïí óå óýãêñéóç µå ôïí
ðñïçãïýìåíï ìÞíá.

    Óôç âéïìç÷áíßá, ïé ðñïâëÝøåéò ãéá ôç âñá÷õðñüèåóìç
åîÝëéîç ôçò ðáñáãùãÞò åðéäåéíþíïíôáé, ïé åêôéìÞóåéò ãéá
ôï ôñÝ÷ïí åðßðåäï ðáñáããåëéþí êáé æÞôçóçò âåëôéþíïíôáé,
åíþ ï äåßêôçò ôùí áðïèåìÜôùí õðïäçëþíåé ÷áìçëüôåñç
ñåõóôïðïßçóç.

    Óôéò õðçñåóßåò, ïé åêôéìÞóåéò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãéá
ôçí ôñÝ÷ïõóá äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò âåëôéþíïíôáé, åíþ ôüóï
ïé ðñïâëÝøåéò ãéá ôç âñá÷õðñüèåóìç åîÝëéîç ôçò æÞôçóçò,
üóï êáé ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá æÞôçóç ðáñáìÝíïõí
áìåôÜâëçôåò.

    Óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôéò ôñÝ÷ïõóåò
ðùëÞóåéò âåëôéþíïíôáé, üðùò åðßóçò êáé ïé ðñïâëÝøåéò ãéá
ôéò âñá÷õðñüèåóìåò ðùëÞóåéò, µå ôï éóïæýãéï ôùí áðïèåìÜ-
ôùí íá êéíåßôáé óôá ßäéá åðßðåäá.

    Óôéò êáôáóêåõÝò, ïé áñíçôéêÝò ðñïâëÝøåéò ãéá ôï ðñü-
ãñáììá åñãáóéþí ôùí åðé÷åéñÞóåùí åíôåßíïíôáé óçìáíôé-
êÜ, åîÝëéîç áíÜëïãç, óå ìéêñüôåñï üìùò âáèìü, µå åêåßíç
óôïí áñíçôéêü äåßêôç ðñüâëåøç ãéá ôçí áðáó÷üëçóç.

    Óôçí êáôáíáëùôéêÞ åìðéóôïóýíç, ïé ðñïâëÝøåéò ãéá
ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ íïéêïêõñéïý êáé åêåßíåò ãéá
ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò ôï åðüìåíï 12µçíï
êåñäßæïõí Ýäáöïò, åíþ ïé ðñïèÝóåéò ãéá áðïôáìßåõóç åðé-
äåéíþíïíôáé åëáöñÜ êáé ïé ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò
áíåñãßáò ïñéáêÜ.

    ÁìåôÜâëçôï ôï ïéêïíïìéêü êëßìá óå Å.Å. êáé Åõñùæþ-
íç

    Ôï ïéêïíïìéêü êëßìá ôïí ÍïÝìâñéï ðáñÝìåéíå áìåôÜ-
âëçôï óå ó÷Ýóç µå ôïí Ïêôþâñéï óôçí Å.Å. êáé ôçí Åõñùæþ-
íç, µå ôï ó÷åôéêü äåßêôç íá äéáìïñöþíåôáé áíôßóôïé÷á óôéò
104,1 êáé óôéò 100,8 ìïíÜäåò ðÜíù áðü ôá åðßðåäá ôïõ ìá-
êñï÷ñüíéïõ ìÝóïõ üñïõ ôïõ êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò. ÌåôÜ

ôçí Üíïäï ôïõ Ïêôùâñßïõ, ç
êáèïäéêÞ ôÜóç ôïõ êëßìáôïò
ðïõ êáôáãñáöüôáí áðü ôïí
Éïýíéï êáé ìåôÜ, öáßíåôáé
ðùò Ý÷åé áíáêïðåß êáôÜ ôï
ôåëåõôáßï åîåôáæüìåíï äß-
ìçíï.

    Óôçí Åõñùæþíç, ç óôá-
èåñïðïßçóç ôïõ äåßêôç áíôé-
êáôïðôñßæåé åôåñïãåíåßò å-
îåëßîåéò óôïõò âáóéêïýò ôï-
ìåßò ôçò ïéêïíïìßáò, áëëÜ
êáé áíÜìåóá óôéò ðÝíôå ìå-
ãáëýôåñåò ÷þñåò. Åôóé, óå
åðßðåäï ôïìÝùí, ïé ðñïóäï-
êßåò âåëôéþíïíôáé ôïí Íï-
Ýìâñéï óôç âéïìç÷áíßá êáé
ôï ëéáíéêü åìðüñéï, ðáñá-
ìÝíïõí áìåôÜâëçôåò óôéò õ-
ðçñåóßåò êáé åðéäåéíþíï-
íôáé óôéò êáôáóêåõÝò êáé
ôïõò êáôáíáëùôÝò.

ÓõãêåêñéìÝíá, óôç âéïìç-
÷áíßá ï ó÷åôéêüò äåßêôçò
êáôáãñÜöåé ìéêñÞ èåôéêÞ
ìåôáâïëÞ (+0,8), åíþ ÷áìç-
ëüôåñç åßíáé ç áíôßóôïé÷ç
ìåôáâïëÞ óôï ëéáíéêü åìðü-
ñéï (+0,5). Óôéò õðçñåóßåò
ôï êëßìá äåí ìåôáâÜëëåôáé,
åíþ óôéò êáôáóêåõÝò óç-
ìåéþíåé ðôþóç ôùí 1,7 ìï-
íÜäùí.

    Ç êáôáíáëùôéêÞ åìðé-
óôïóýíç ðëÞôôåôáé ïñéáêÜ
ôïí ÍïÝìâñéï (-0,5), åíþ óå
åðßðåäï ÷ùñþí, ïé óõíïëé-
êÝò ðñïóäïêßåò âåëôéþíï-
íôáé óôçí Ãáëëßá (+1,5)
êáé ôçí Éóðáíßá (+0,9) êáé
åðéäåéíþíïíôáé óôçí Éôáëßá
(-1,5) êáé ôçí Ãåñìáíßá (-
0,7), ðáñáìÝíïíôáò áìåôÜ-
âëçôåò óôçí Ïëëáíäßá.

    Óôçí Å.Å. ôï ïéêïíïìé-
êü êëßìá ðáñáìÝíåé åí ðïë-
ëïßò óôáèåñü óôéò äýï ìåãá-
ëýôåñåò ïéêïíïìßåò åêôüò
ôçò æþíçò ôïõ åõñþ, Þôïé ôï
Çí. Âáóßëåéï (+0,3) êáé
ôçí Ðïëùíßá. Óå åðßðåäï
ôïìÝùí, ïé ðñïóäïêßåò ôçò
Å.Å. óôç âéïìç÷áíßá, ôéò õ-
ðçñåóßåò, ôéò êáôáóêåõÝò
êáé óôïõò êáôáíáëùôÝò áêï-

ëïõèïýí ôéò á-
íôßóôïé÷åò ôÜ-
óåéò ôçò Åõñù-
æþíçò, åíþ óôï
ëéáíéêü åìðüñéï
ðáñáìÝíïõí á-
ìåôÜâëçôåò.

ÐçãÞ ÁÐÅ-
ÌÐÅ
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Κυβέρνηση και τρόικα πλευρές μειώνουν διαρκώς τις διαφορές που τις χώριζαν, με την κυβέρνηση να
επιμένει στην «κόκκινη γραμμή» ότι δεν μπορούν να υπάρξουν νέες οριζόντιες περικοπές.

Αν και κάποιες πληροφορίες προερχόμενες από τις Βρυξέλλες υποστήριζαν πως οι επικεφαλής των
∆ΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ενδέχεται να έλθουν στην Αθήνα ακόμη και μεθαύριο Τετάρτη, στελέχη των τριών
θεσμών που ρωτήθηκαν από το in.gr για το ενδεχόμενο αυτό δεν το επιβεβαίωσαν.

«∆εν έχουμε ημέρα επιστροφής στην Αθήνα», ήταν η απάντηση του ∆ΝΤ. «∆εν υπάρχει καθαρή
εικόνα», ανέφερε στέλεχος του Ευρωσυστήματος, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν, σε τηλεφωνική
επικοινωνία με το in.gr παρέπεμψε εκ νέου στην πρωινή δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά ότι «οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης».«Σφίγγα» αναφορικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις της τρόικας με την ελληνική
κυβέρνηση ήταν ο επικεφαλής του κλιμακίου του ∆ΝΤ για την Ελλάδα Ρίσι Γκογιάλ, ο οποίος παρενέβη
τηλεφωνικά στο 16ο ετήσιο διεθνές φόρουμ της Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Το στέλεχος του ∆ΝΤ έκανε μια γενική αναφορά στην ελληνική οικονομία, χωρίς να αναφερθεί στις εν
εξελίξει διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης
του ελληνικού προγράμματος ή στην «επόμενη ημέρα».

Συγκεκριμένα χαρακτήρισε τις συζητήσεις της τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση «εποικοδομητικές»,
προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσον το δυνατόν συντομότερα. Ο
ίδιος ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ∆ΝΤ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται το 2016 και ότι η ελληνική
κυβέρνηση γνωρίζει τις δεσμεύσεις που πρέπει να υλοποιήσει.

«Η δημοσιονομική περίοδος προσαρμογής δεν έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί» υποστήριξε,
ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι «το ∆ΝΤ δεν θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις».

 

(πηγή: Θ.Κουκάκης- in.gr)
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Παγώνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα ο δισεκατομμυριούχος Πόλσον

Tο «πάγωμα» των επενδυτικών του σχεδίων στην Ελλάδα λόγω της πολιτικής
αβεβαιότητας που συνδέεται με τον προεδρική εκλογή ανακοίνωσε ο
μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, από το βήμα του 16ου Annual Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο δισεκατομμυριούχος  επενδυτής  ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συμμετέχει
με σημαντικά ποσοστά άνω του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank και της
EY∆ΑΠ, σημείωσε πως η χώρα μας βρίσκεται «στην απαρχή μιας αξιοσημείωτης
αντιστροφής της πορείας της», όμως «θα πρέπει να αρθεί άμεσα η πολιτική
αβεβαιότητα».

«Τα επενδυτικά μας πλάνα είναι προσωρινά σε κατάσταση αναμονής, μέχρι να
δούμε το αποτέλεσμα της εκλογής Προέδρου της ∆ημοκρατίας. Μόλις επιτευχθεί η
σταθερότητα θα επιταχύνουμε τις επενδύσεις», είπε ο επικεφαλής του επενδυτικού
ταμείου Paulson & Co.

«Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι πολιτική σταθερότητα», προσέθεσε ο κ.
Πόλσον, εκτιμώντας πως το καλύτερο θα ήταν να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο του
2016.

Πηγή: enikonomia.gr

Παγώνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα
ο δισεκατομμυριούχος Πόλσον
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Σκρέκας: Αυτή είναι η σωστή στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η επιλογή του σωστού χρόνου είναι το παν σε μία επένδυση - και αυτή είναι η
σωστή στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα, είτε σε ακίνητα, είτε στον τομέα της
ενέργειας, είτε μέσω της απόκτησης υποσχόμενων εταιρειών, είτε σε νέες
επιχειρήσεις. Από τα ελληνικά ομόλογα έως τις νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις
υπάρχουν σημάδια που αφήνουν υποσχέσεις στους ξένους επενδυτές.

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας στο 16ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΜΕ, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα προσελκύει το
ενδιαφέρον σημαντικών παγκόσμιων παικτών, όπως η Κίνα και πολυεθνικές
εταιρείες, εξαιτίας της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, η οποία την καθιστά
πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση
εφαρμόζει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη των μεταφορικών
δικτύων και είμαστε αποφασισμένοι να μετατρέψουμε την Ελλάδα από
«διαμετακομιστικό άκρο» σε «διαμετακομιστικό κόμβο».

∆ιαθέτουμε λιμάνια που μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλα φορτία,
κατασκευάζουμε νέες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, και είμαστε ανοιχτοί σε
νέες αγορές που θα μεγιστοποιήσουν το όφελος από αυτές τις επενδύσεις. Ως
παράδειγμα ανέφερε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, η οποία έφερε
την Cosco στην Ελλάδα, μέσα σε μόλις λίγα χρόνια ανέβασε το λιμάνι από τη 13η
στην 3η θέση στη Μεσόγειο.

«Μετατρέπουμε την Ελλάδα σε χώρα φιλική προς τους Έλληνες και τους ξένους
επενδυτές. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν ένα σταθερό και ξεκάθαρο
πλαίσιο λειτουργίας» είπε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι σημαντική
προτεραιότητα είναι η συνέχιση της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
όλων των απαραίτητων αλλαγών προκειμένου να διευκολυνθεί η
επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα η νεανική επιχειρηματικότητα. 

Σκρέκας: Αυτή είναι η σωστή στιγμή
για επενδύσεις στην Ελλάδα

Τελευταία δημοσίευση: 02/12/2014 13:30 Πολιτική
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ

Τρίτη, 2 ∆εκεμβρίου 2014

John Paulson: Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε
περαιτέρω στην Ελλάδα. Αλλά χρειαζόμαστε
πολιτική σταθερότητα
Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Αναβολή εκλογών και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ζήτησε από την Αθήνα ο δισεκατομμυριούχος

αμερικανός επενδυτής John Paulson ιδρυτής της Paulson & Co. Inc., που συμμετέχει με σημαντικά ποσοστά

άνω του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank και της EY∆ΑΠ, από το βήμα του 16ου Annual Capital Link

Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Όπως πληροφορείται αρμοδίως το Capital.gr, από τον πρόεδρο του συνεδρίου Νικόλαο Μπορνόζη, ο John Paulson

σημείωσε χαρακτηριστικά, παρουσία εκατοντάδων παραγόντων του αμερικανικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού

τομέα αλλά και Ελλήνων αξιωματούχων και επιχειρηματιών, πως «η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή μιας

αξιοσημείωτης αλλαγή πορείας». «Το ΑΕΠ αυξάνεται και η απασχόληση αυξάνεται. Η ανάπτυξη του τρίτου

τριμήνου στην Ελλάδα ήταν η υψηλότερη στην Ευρωζώνη. Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν».

Και προσέθεσε πως «αυτό που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα είναι η πολιτική σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ

νωρίς για νέες εκλογές. Η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς και την

αναβολή νέων επενδύσεων. Η ενδεδειγμένη πορεία για τη χώρα είναι να αναβληθούν οι εκλογές έως τον

Ιούνιο του 2016 και να δοθεί περισσότερος χρόνος στις τρέχουσες πολιτικές να αποδώσουν. Με πολιτική

σταθερότητα η ανάπτυξη κατά πάσα πιθανότητα θα επιταχυνθεί το 2015 και το 2016 και θα δημιουργηθούν

περισσότερες θέσεις εργασίας. Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε περαιτέρω στην Ελλάδα. Αλλά

χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Τα επενδυτικά μας σχεδία βρίσκονται πλέον σε αναμονή του

αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών. Μόλις επιτευχθεί σταθερότητα, θα κλιμακώσουμε τις επενδύσεις

μας».

Από αριστερά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μάκης Παπαγεωργίου, ο John Paulson της Paulson &

Co. Inc., ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο πρόεδρος της Capital Link, Inc. Νικόλαος Μπορνόζης

ΕΘΝΙΚΟ FORUM: John Paulson: Είμαστε έτοιμοι να επενδύσου... http://anaxfiles.blogspot.gr/2014/12/john-paulson.html
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Θετικά σχόλια για την Ελλάδα και την οικονοµία της έκανε ο επικεφαλής της

Paulson & Co.,  John Paulson, στο 16ο Φόρουµ της Capital Link στη Νέα

Υόρκη.

“Η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή της ανάκαµψης. Το ΑΕΠ και η απασχόληση

αυξάνονται. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα το γ' τρίµηνο ήταν η µεγαλύτερη στην

Ευρωζώνη” δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι µεταρρυθµίσεις

στις οποίες έχει προχωρήσει η χώρα “πιάνουν τόπο”.

Ωστόσο τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγµή είναι

πολιτική σταθερότητα.

“Είναι πολύ νωρίς για να γίνουν νέες εκλογές. Η αβεβαιότητα έχει

προκαλέσει πτώση της ελληνικής χρηµατααγοράς και των

µετοχών ενώ οι νέες επενδύσεις έχουν αναβληθεί. Η καλύτερη πορεία δράσης είναι να αποφευχθούν οι εκλογές έως τον Ιούνιο του 2016 και να

δοθεί χρόνος στις τρέχουσες πολιτικές για να δράσουν” σηµείωσε και πρόσθεσε ότι µε την πολιτική σταθερότητα η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2015

και το 2016 θα επιταχυνθεί ενώ θα δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος είναι διατεθειµένος να επενδύσει περισσότερο στην Ελλάδα αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πολιτική

σταθερότητα.

“Τα επενδυτικά µας πλάνα βρίσκονται σε αναµονή αυτή τη στιγµή, καθώς περιµένουµε το αποτέλεσµα της προεδρικής εκλογής. Εάν υπάρξει

πολιτική σταθερότητα θα αυξήσουµε τις επενδύσεις µας” είπε χαρακτηριστικά.

Οι επενδύσεις του Πόλσον στην ελληνική αγορά

Πλην της µητρικής Paulson & Co, ο κ Πόλσον καταγράφει δυναµική παρουσία διεθνώς αλλά και στην ελληνική αγορά µέσω των θυγατρικών του

Paulson Credit Fund και Paulson Advantage Plus Fund. Τα συγκεκριµένα κεφάλαια διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 22,8

δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Πέρα αυτών ο Πόλσον ενίοτε “παίζει” Ελλάδα και µέσω του επενδυτικού fund Schroder. 

 

Πρώτη καταγεγραµµένη ενασχόληση του κυρίου Πόλσον µε την Ελλάδα θεωρείται η δηµόσια δήλωσή του, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ο

δισεκατοµµυριούχος επενδυτής εκτίµησε ότι “η επερχόµενη ελληνική χρεοκοπία θα είναι µεγαλύτερο σοκ για το σύστηµα ακόµη και από τη

χρεοκοπία της Lehman Brothers”! Τότε προέβλεψε µάλιστα πως «η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει ως το τέλος Μαρτίου προκαλώντας έτσι τη διάλυση

της ζώνης του ευρώ». Ωστόσο ο 58χρονος αµερικανός hedge fund µάνατζερ άλλαξε γρήγορα γνώµη ποντάροντας στην ανάκαµψη της Ελλάδας.

Και στην πράξη προχώρησε τότε σε τοποθετήσεις στις µετοχές των τραπεζών Alpha Bank, (στο 5,42% του µετοχικού της κεφαλαίου) και Πειραιώς,

(στο 6,62% των µετοχών). Αυτές οι µετοχές παραµένουν και σήµερα στα χαρτοφυλάκιά του, µέσω του επενδυτικό κεφάλαιου Recovery Fund.

Τελευταία – χρονικά – κίνησή του είναι η εξαγορά ποσοστού 9,9% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥ∆ΑΠ...   

 

Ποιος είναι ο Τζον Πόλσον

 

Ο John Alfred Paulson είναι ένας από τους πιο γνωστούς Αµερικανούς hedge fund µάνατζερ που τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνει την επιρροή

του – και τα προς διαχείριση κεφάλαιά του – µέσω της εταιρείας που ίδρυσε προ εικοσαετίας, την Paulson & Co.

 

Εδώ και αρκετά χρόνια οι ειδικοί παρακολουθούν την πορεία του και τον έχουν χαρακτηρίσει ως ένα από τα πλέον υποσχόµενα πρόσωπα στο

χώρο της διεθνούς οικονοµίας και των αγορών. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός πως συγκριτικά είναι ένας από τους νεώτερους διαχειριστές –
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επενδυτές τέτοιας κλίµακας, αφού φέτος διάγει το 59ο έτος της ηλικίας του. Η δυναµική του αποδεικνύεται και από την µετεωρική αύξηση της

προσωπικής του περιουσίας. Από το µηδέν έφτασε να αποτιµάται από το Forbes στα 13,5 δισεκατοµµύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2014,

σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes. Πρακτικά από το 2007 και µετά υπολογίζεται ότι “κερδίζει” από 2 έως 4 δισεκατοµµύρια ετησίως, γεγονός που

τον κατατάσσει µακράν στην πρώτη θέση των πιο επιτυχηµένων επενδυτών παγκοσµίως. Το Forbes έγραψε γι' αυτόν πως είναι ο άνδρας που

έχτισε πιο γρήγορα από κάθε άλλον τέτοια περιουσία στη σύγχρονη ιστορία της Wall Street.

 

Το µεγάλο ρίσκο που απέδωσε στον κ. Πόλσον ήταν η επιλογή του να ποντάρει κόντρα στην αναπτυσσόµενη αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών

δανείων, την περίοδο 2008 – 2011. Όταν η αγοεά κατέρρευσε και χρηµατοπιστωτικοί κολοσσοί χρεοκοπούσαν η Paulson & Cο εκτινασσόταν στην

κορυφή της λίστας των κερδοφόρων hedge funds.

 

Το πλέον παράδοξο στην προσωπική πορεία του κυρίου Πόλσον είναι πως ξεκίνησε να ασχοληθεί µε τις καλές τέχνες, τον κινηµατογράφο και το

θέατρο. Το 1973 εισήχθη στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης όπου παρακολούθησε µαθήµατα συγγραφής, κινηµατογράφου, παραγωγής ταινιών

και φιλοσοφίας. Μόλις πήρε το πτυχίο του ταξίδεψε στη Λατινική Αµερική, αλλά όταν ξέµεινε από λεφτά, στο Κίτο του Ισηµερινού, ο δαιµόνιος

Πόλσον αγόρασε παιδικά ρούχα από µια οικοτεχνία, τα πούλησε στην αγορά, µε ένα καλάθι, έβγαλε αρκετά χρήµατα για τα εισιτήρια της

επιστροφής στην πατρίδα και ανακάλυψε ότι έχει ταλέντο στις αγοραπωλησίες.

 

Επέστρεψε το 1976 στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης για να σπουδάσει αυτή τη φορά οικονοµικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Όταν αποφοίτησε

επέστρεψε στον Ισηµερινό και ξεκίνησε εισαγωγές ξυλείας από εκεί. Το 1978 γράφτηκε στο Harvard Business School, ενώ παράλληλα εργάστηκε

στην Boston Consulting Group όπου σταδιακά έγινε ένας επιτυχηµένος σύµβουλος µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Έµεινε στην εταιρεία µέχρι το

1994 όταν τελικά ίδρυσε το δικό του hedge fund, προποµπό της σηµερινής κραταιάς Paulson & Co., µε αρχικό κεφάλαιο 2 εκατοµµυρίων

δολαρίων, δανεικό από την τράπεζα Bear Stearns και µοναδικό του υπάλληλο µια γραµµατέα. Το 2003 η Paulson & Co διαχειριζόταν 300 εκατ.

δολάρια, το 2014 είχε υπό διαχείριση πάνω από 36 δισ. δολάρια
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«Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε περαιτέρω στην Ελλάδα, αλλά χρειαζόμαστε πολιτική

σταθερότητα» τόνισε ο Αμερικανός επιχειρηματίας- επενδυτής, Τζον Πόλσον, σε δήλωσή του στο

περιθώριο του 16ου ετήσιου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα που πραγματοποιεί η Capital

Link, στο Μετροπόλιταν Κλαμπ της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, ο ιδρυτής της PAULSON & CO. INC

υπογράμμισε: «Τα επενδυτικά σχέδιά μας βρίσκονται, πλέον, σε αναμονή του αποτελέσματος για

την εκλογή Προέδρου. Μόλις επιτευχθεί σταθερότητα, θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Πόλσον δήλωσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή μίας αξιοσημείωτης αλλαγής

πορείας. Το ΑΕΠ αυξάνεται και η απασχόληση αυξάνεται. Η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου στην

Ελλάδα ήταν η υψηλότερη στην Ευρωζώνη .Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Αυτό που χρειάζεται η

Ελλάδα τώρα είναι η πολιτική σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για νέες εκλογές. Η

αβεβαιότητα έχει προκαλέσει την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς και την αναβολή νέων

επενδύσεων. Η ενδεδειγμένη πορεία δράσης για τη χώρα είναι να μην πραγματοποιηθούν εκλογές

έως τον Ιούνιο του 2016 και να δοθεί στις τρέχουσες πολιτικές περισσότερος χρόνος για να

αποδώσουν. Με πολιτική σταθερότητα η ανάπτυξη κατά πάσα πιθανότητα θα επιταχυνθεί το 2015

και το 2016 θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε

περαιτέρω στην Ελλάδα. Αλλά χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Τα επενδυτικά σχέδιά μας

βρίσκονται, πλέον, σε αναμονή του αποτελέσματος για την εκλογή Προέδρου. Μόλις επιτευχθεί

σταθερότητα, θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας».

Πόλσον: Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα φέρνει αναστολή... http://www.nerit.gr/eidiseis/oikonomia/polson-politiki-aveveotita-s...
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Για επενδύσεις ύψους 500 εκατ. δολαρίων στην Ελλάδα, τόσο σε ενεργειακά projects όσο και στο real

estate, μίλησε ο Γ. Λογοθέτης στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου παρέστησαν 4

Έλληνες υπουργοί και παράλληλα ο Paulson πραγματοποίησε τη δήλωση με την οποία

προειδοποίησε για την επενδυτική του στάση.

Ο Γιώργος Λογοθέτης παρέλαβε το φετινό βραβείο «Capital Link Leadership Award» ενώ πρόσφατα

βρέθηκε στη λίστα «40 under 40» του αμερικανικού Fortune. Ο κ. Λογοθέτης είναι επικεφαλής και

CEO του ομίλου Libra Group, με 30 θυγατρικές εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στις πέντε Ηπείρους. Ο Όμιλος έχει επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στους τομείς της ναυτιλίας, αεροπορίας, real estate,

ξενοδοχείων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ περιλαμβάνει και ένα ολοένα και αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο με διάφορες άλλες επενδύσεις.

Ο ίδιος εισήλθε στην οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση το 1993 και έγινε CEO το 1994 στην ηλικία των 19 ετών. Στα χρόνια που ακολούθησαν

μεταμόρφωσε την εταιρεία, η οποία, από τρία σκάφη που είχε συνολικό στόλο, έφτασε τον αριθμό των 55, πριν από τη δημιουργία του ομίλου

Libra, το 2003.

Η EuroEnergy, του ευρωπαϊκού κλάδου εργασιών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Ομίλου Libra, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο την επένδυσή

της σε τέσσερις εγκαταστάσεις βιοαερίου σε όλη την Ελλάδα με συνδυασμένη επένδυση, αξίας 24 εκατ. δολαρίων και με συνδυασμένη ισχύς 4MW.

Η Greenwood Energy του Oμίλου Libra και η ILIOSS Partner σε συνεργασία με την Schneider Electric μετά την πρόσφατη ενεργειακή

μεταρρύθμιση στο Μεξικό, συμφωνήθηκε να παρέχουν 250 ΜW ηλιακής ενέργειας σε μεξικανικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο το Μεξικό, επένδυση

ύψους 500 εκατ. δολαρίων.

Ο Όμιλος αναλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού

Βραβείου Επιχειρηματικότητας, που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Libra τη δέσμευση του ποσού των 10 εκατ. δολαρίων  για την υποστήριξη

νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Λογοθέτης και η σύζυγός του, Nitzia, ίδρυσαν το Ινστιτούτο Seleni, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με το γυναικείο

σύστημα αναπαραγωγή και την ψυχική υγεία των μητέρων.

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, τόνισε τη σημαντική και πολύπλευρη συμβολή του Γιώργου Λογοθέτη όχι μόνο στη σύσφιξη

των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής αλλά και στην  αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδος σαν επενδυτικό προορισμό

μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων. Έδωσε το παράδειγμα προς μίμηση επενδύοντας στην Ελλάδα ηγούμενος ενός ομίλου με

παγκόσμια δραστηριότητα και αναγνώριση. Παράλληλα, ο Όμιλός του ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνει ευκαιρίες εργασίας και

επιμόρφωσης σε νέους και έχει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα. Επί πλέον έχει τη μοναδική ικανότητα να εμπνέει την εμπιστοσύνη και

την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Αναφερόμενος στη βράβευση του Γιώργου Λογοθέτη, ο κ. Παπάζογλου, Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠA, τόνισε: «Η καριέρα του και τα

κατορθώματά του στην ηλικία των 39 ετών είναι αξιοσημείωτα. Ο Όμιλος Libra είναι ενεργός σήμερα στον τομέα της ναυτιλίας, των ακίνητων και

των κατασκευών. Αυτή η επέκταση έχει επιτευχθεί μέσα από την επίμονη προσήλωση στο διεθνισμό και την εξωστρέφεια, την τοπική γνώση, την

προσοχή στη λεπτομέρεια, τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και εταιρικής σχέσης. Ο Γεώργιος Λογοθέτης και ο Όμιλος Libra ξεχωρίζουν επίσης

για την αξιοσημείωτη αίσθηση εταιρικής ευθύνης». Κλείνοντας, ο κ. Παπάζογλου πρόσθεσε ότι: «Αξίζει να σημειωθεί πόσο σημαντική είναι η

πρωτοβουλία της Capital Link για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Πράγματι, πρόκειται για μια προσπάθεια τόσο αξιέπαινη όσο και μοναδική,

αφού αποτελεί γέφυρα μεταξύ του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου και των ΗΠΑ».

Στο δείπνο παρευρέθησαν ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, καθώς και μια

ομάδα από διακεκριμένους Έλληνο-Αμερικανούς επιχειρηματίες, ενδεικτικά αναφέροντας τους κ.κ. Μ. Angeliadis – Angeliadis Inc. John Calamos-

Calamos Investments Inc, John Catsimatides-Red Apple Group , Nick Gage, Dean Dakolias - Credit Funds Fortress Investment Group, LLC,

Andrew Liveris – Dow Chemical, Nick Lazares-Admirals Bank, M. Denis Mehiel- Four M Investments, LLC. 

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που προανήγγειλε μεγάλες επενδύ... http://www.newmoney.gr/article/76360/poios-einai-o-epiheirimati...
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ÅÔÏÉÌÏ ÍÁ ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÅÉ ÔÏ

ÔÑÁÐÅÆÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÔÇÍ

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ

    Åßìáóôå Ýôïéìïé íá ÷ñçìáôïäïôÞ-

óïõìå åðé÷åéñçìáôéêÜ ó÷Ýäéá ìå óáöÞ

óôü÷åõóç ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü åîù-

óôñåöÞ ðñïóáíáôïëéóìü êáé åßíáé áíôá-

ãùíéóôéêÜ, åðéóÞìáíå ï äéåõèýíùí óýì-

âïõëüò ôçò Eurobank, ×ñÞóôïò ÌåãÜ-

ëïõ, áðü ôï âÞìá óõíåäñßïõ ôïõ Åëëçíï-

áìåñéêáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ.

    Ôï åã÷þñéï ôñáðåæéêü óýóôçìá áöÞ-
íåé ðëÝïí ðßóù ôïõ ôç ìáêñÜ ðåñßïäï äéá-
÷åßñéóçò ôùí åðéðôþóåùí ôçò äçìïóéïíï-
ìéêÞò êñßóçò êáé åóôéÜæåé üëç ôçí ðñïóï-
÷Þ ôïõ óôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ðñáãìáôé-
êÞò ïéêïíïìßáò, åðéóÞìáíå ï ê. ÌåãÜëïõ,
ôïíßæïíôáò üôé ç Eurobank ôï 2015 äéðëá-

óéÜæåé ôéò óõíïëéêÝò ÷ïñçãÞóåéò ðñïò åðé-
÷åéñÞóåéò êáé éäéþôåò, óå ó÷Ýóç ìå ôï
2014, óôá 2 äéó. åõñþ.

    Ôï 1,6 äéó. åõñþ èá êáôåõèõíèåß ðñïò
ôéò åðé÷åéñÞóåéò êáé ôá õðüëïéðá óôïõò é-
äéþôåò.

    Åñùôçèåßò ãéá ôï êüóôïò ÷ñçìáôïäü-
ôçò åêôßìçóå üôé óôç äéÜñêåéá ôïõ 2015
ìðïñåß íá õðÜñîåé åîïìÜëõíóç êáé áõôü
åîáñôÜôáé âáóéêÜ áðü ôï êüóôïò ôùí êá-
ôáèÝóåùí ðïõ ìåéþíåôáé êáé ôï êüóôïò
äáíåéóìïý ôçò ÅëëÜäáò.

    Ï áíáðëçñùôÞò äéåõèýíùí óýìâïõëïò
ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, Óðýñïò Ðáðá-

ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁÓ: «Ç ÅËËÁÄÁ

ÊÁÔÁÖÅÑÅ ÍÁ ÅÄÑÁÉÙÓÅÉ ÔÇÍ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÔÇÓ ÌÅ ÅÍÁÍ ÁÍÅÕ

ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÏÕ ÃÑÇÃÏÑÏ ÔÑÏÐÏ»

ÌÞíõìá ôïõ ðñùèõðïõñãïý óôï 16ï åôÞóéï åðåíäõôéêü
öüñïõì ôçò Capital Link

    «ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äýï ôåëåõ-

ôáßùí åôþí, ç ÅëëÜäá Ý÷åé êáôáöÝñåé íá

åäñáéþóåé ôçí ïéêïíïìßá ôçò ìå Ýíáí Ü-

íåõ ðñïçãïõìÝíïõ ãñÞãïñï êáé áðïôåëå-

óìáôéêü ôñüðï» ôüíéóå ï ðñùèõðïõñãüò,

Áíôþíçò ÓáìáñÜò, óå âéíôåïóêïðçìÝíï

ìÞíõìÜ ôïõ ðïõ ðñïâëÞèçêå åíþðéïí å-

êáôïíôÜäùí óýíåäñùí óôï 16ï åôÞóéï å-

ðåíäõôéêü öüñïõì ãéá ôçí ÅëëÜäá, ðïõ

äéïñãáíþèçêå áðü ôçí Capital Link, óôï

Ìåôñïðüëéôáí Êëáìð ôçò ÍÝáò Õüñêçò.

    Ï ðñùèõðïõñãüò õðïãñÜììéóå: «Ïé
ößëïé ìáò óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ìáò Ý-
÷ïõí âïçèÞóåé ðïëý». ÅðéðëÝïí: «Åßìá-
óôå Þäç ìÜñôõñåò ôùí êáñðþí ôùí êïéíþí
ðñïóðáèåéþí ìáò êáé ïé äéåèíåßò åðåíäõ-
ôÝò Ý÷ïõí Þäç åéóÝëèåé óôçí åëëçíéêÞ á-
ãïñÜ». Ðñüóèåóå äå üôé «õðÜñ÷ïõí ðïë-
ëáðëÝò åõêáéñßåò óôïí åðåíäõôéêü ôïìÝá,
óå üëïõò ôïõò âáóéêïýò ôïìåßò ôçò ïéêïíï-
ìßáò».

    Ï ê. ÓáìáñÜò áíÝöåñå üôé «ç åôÞóéá
áõôÞ åêäÞëùóç Ý÷åé ðÜíôá ìåãÜëç óçìá-
óßá ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôùí åðåíäõôéêþí åõ-
êáéñéþí óôï êïéíü ôùí ÇÐÁ êáé ãéá ôçí
ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôùí Þäç éó÷õñþí é-
óôïñéêþí äåóìþí áíÜìåóá óôçí ÅëëÜäá
êáé ôéò ÇÐÁ».

    Óå áíáìïíÞ ôïõ áðïôåëÝóìáôïò å-

êëïãÞò ðñïÝäñïõ ãéá íá Ýñèïõí ïé åðåí-

äýóåéò óôçí ÅëëÜäá

    «Åßìáóôå Ýôïéìïé íá åðåíäýóïõìå
ðåñáéôÝñù óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ ÷ñåéáæüìá-
óôå ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá» ôüíéóå ï Áìå-
ñéêáíüò åðé÷åéñçìáôßáò - åðåíäõôÞò, Ôæïí
Ðüëóïí, óå äÞëùóÞ ôïõ óôï ðåñéèþñéï ôïõ
16ïõ åôÞóéïõ åðåíäõôéêïý öüñïõì ãéá ôçí
ÅëëÜäá ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ç Capital
Link, óôï Ìåôñïðüëéôáí Êëáìð ôçò ÍÝáò
Õüñêçò. ÐáñÜëëçëá, ï éäñõôÞò ôçò

PAULSON & CO. INC õðïãñÜììé-
óå: «Ôá åðåíäõôéêÜ ó÷ÝäéÜ ìáò
âñßóêïíôáé, ðëÝïí, óå áíáìïíÞ ôïõ
áðïôåëÝóìáôïò ãéá ôçí åêëïãÞ
ÐñïÝäñïõ. Ìüëéò åðéôåõ÷èåß óôá-
èåñüôçôá, èá åíéó÷ýóïõìå ôéò å-
ðåíäýóåéò ìáò».

    ÓõãêåêñéìÝíá, ï ê. Ðüëóïí
äÞëùóå: «Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé
óôçí áñ÷Þ ìßáò áîéïóçìåßùôçò áë-
ëáãÞò ðïñåßáò. Ôï ÁÅÐ áõîÜíå-

ôáé êáé ç áðáó÷üëçóç áõîÜíåôáé. Ç áíÜ-
ðôõîç ôïõ ôñßôïõ ôñéìÞíïõ óôçí ÅëëÜäá Þ-
ôáí ç õøçëüôåñç óôçí Åõñùæþíç. Ïé ìå-
ôáññõèìßóåéò áðïäßäïõí. Áõôü ðïõ ÷ñåéÜ-
æåôáé ç ÅëëÜäá ôþñá åßíáé ç ðïëéôéêÞ
óôáèåñüôçôá. Åßíáé ðÜñá ðïëý íùñßò ãéá
íÝåò åêëïãÝò. Ç áâåâáéüôçôá Ý÷åé ðñïêá-
ëÝóåé ôçí ðôþóç ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò á-

ãïñÜò êáé ôçí áíáâïëÞ íÝùí åðåíäýóåùí.
Ç åíäåäåéãìÝíç ðïñåßá äñÜóçò ãéá ôç ÷þ-
ñá åßíáé íá ìçí ðñáãìáôïðïéçèïýí åêëï-
ãÝò Ýùò ôïí Éïýíéï ôïõ 2016 êáé íá äïèåß
óôéò ôñÝ÷ïõóåò ðïëéôéêÝò ðåñéóóüôåñïò
÷ñüíïò ãéá íá áðïäþóïõí.
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ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ

ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÏ

ÊÅÍÏ ÊÁÉ ÁÑÁ ÏÕÔÅ

ÁÍÁÃÊÇ ÊÁËÕØÇÓ

ÔÏÕ, ÔÏÍÉÆÏÕÍ

ÊÕÊËÏÉ ÔÏÕ

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ñ. ÃêïãéÜë: «ÅðïéêïäïìçôéêÝò ïé
óõæçôÞóåéò ìå ôçí ÅëëÜäá»

    Ç êõâÝñíçóç èåùñåß üôé, üðùò ôá

ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá ðïõ ïé ðñïâëÝøåéò å-
ðáëçèåýôçêáí, Ýôóé êáé ôþñá äåí èá õ-
ðÜñîåé êáíÝíá äçìïóéïíïìéêü êåíü êáé
áõôÞ åßíáé ç óçìáíôéêüôåñç äéáöïñÜ
óôç äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôçí ôñüéêá.

    Áõôü äçëþíïõí êýêëïé ôïõ õðïõñãåß-
ïõ Ïéêïíïìéêþí, ó÷åôéêÜ ìå áíáöïñÝò óå
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò üôé äÞèåí ç êõ-
âÝñíçóç ðñüôåéíå êáé íÝá äçìïóéïíïìéêÜ
ìÝôñá óôçí ôñüéêá ãéá íá êáëýøåé ðéèáíü
êåíü ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý.

    Óýìöùíá ìå ôïõò óõãêåêñéìÝíïõò ðá-
ñÜãïíôåò, ç ôÞñçóç ôùí äçìïóéïíïìéêþí
óôü÷ùí åßíáé êïéíÞ õðï÷ñÝùóç ãéá üëåò
ôéò ÷þñåò ðïõ âñßóêïíôáí êáé âñßóêïíôáé
óå Ðñüãñáììá, áëëÜ êáé ãéá üëåò ôéò ÷þ-
ñåò ôçò åõñùæþíçò ðïõ äåóìåýïíôáé áðü
ôï Óýìöùíï Óôáèåñüôçôáò.

    Óõíåðþò, ðñïóôßèåôáé áðü ôï õðïõñ-
ãåßï, ç õðï÷ñÝùóç êÜëõøçò ðéèáíïý äçìï-
óéïíïìéêïý êåíïý õößóôáôáé áíåîáñôÞôùò

ÁË. ÔÓÉÐÑÁÓ: «ÅÔÏÉÌÏÓ

Ï ÓÕÑÉÆÁ ÍÁ

ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÉ

ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÁ ÁÐÏ ÔÇÍ

ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÇ ÃÉÁ

ÔÏ ×ÑÅÏÓ»

    Ôçí åôïéìüôçôá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ íá á-

íáëÜâåé ôç äéáêõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò êáé

íá åöáñìüóåé ôï ðñüãñáììÜ ôïõ, «áíå-

îÜñôçôá êáé Ýîù áðü ôç äéáäéêáóßá ôçò

óêëçñÞò äéáðñáãìÜôåõóçò ðïõ èá áöï-

ñÜ ôç âéùóéìüôçôá ôïõ ÷ñÝïõò, êáèþò

êáé ôçí áíÜãêç ãåííáßáò áýîçóçò ôùí

åõñùðáúêþí äçìüóéùí åðåíäýóåùí ãéá

ôçí åðéóôñïöÞ óôçí áíÜðôõîç êáé ôçí

áðáó÷üëçóç», äéáêÞñõîå ï ÁëÝîçò Ôóß-
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ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÏ ÊÅÍÏ ÊÁÉ

ÁÑÁ ÏÕÔÅ ÁÍÁÃÊÇ ÊÁËÕØÇÓ ÔÏÕ, ÔÏÍÉÆÏÕÍ

ÊÕÊËÏÉ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

áîéïëüãçóçò, ï äå ó÷åôéêüò üñïò ßó÷õå ãéá üëá ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá êáé õðÜñ÷åé êáé
óôï Ìåóïðñüèåóìï Ðñüãñáììá ðïõ øçößóôçêå ôïí Áðñßëéï 2014.

    Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò, ç ôñüéêá óõíå÷ßæåé íá æçôåß ðñüóèåôá äçìïóéïíïìéêÜ ìÝôñá, èåù-
ñþíôáò üôé õðÜñ÷åé äçìïóéïíïìéêü êåíü, êáé, üðùò åðéóçìáßíïõí ïé êýêëïé ôïõ õðïõñãåß-
ïõ, óôçí õðïèåôéêÞ ðåñßðôùóç ðïõ åðáëçèåýïíôáí ïé ðéï áðáéóéüäïîåò ðñïâëÝøåéò ôçò
ôñüéêáò, åíôïðßæïíôáé ïé ðåñéï÷Ýò áðü ôéò ïðïßåò èá ìðïñïýóå íá êáëõöèåß ôõ÷üí äéáöï-
ñÜ. Ïìùò, ðñïóèÝôïõí, áõôÞ ç õðïèåôéêÞ ðåñßðôùóç äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß ïýôå êáé ôþ-
ñá.

    ÔçëåöùíéêÞ ðáñÝìâáóç ôïõ åðéêåöáëÞò ôçò áðïóôïëÞò ôïõ ÄÍÔ óôçí ÅëëÜäá
    «Ç ÅëëÜäá Ý÷åé êáôáâÜëåé ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá, ïé ôñÜðåæåò Ý÷ïõí êåöáëáéïðïéçèåß

óçìáíôéêÜ êáé ïé äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò ðñÝðåé íá óõíå÷éóôïýí» áíÝöåñå ï åðéêåöáëÞò
ôçò áðïóôïëÞò ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ (ÄÍÔ) óôçí ÅëëÜäá, Ñßóé ÃêïãéÜë,
ðñïóèÝôïíôáò üôé «üëåò áõôÝò ïé áëëáãÝò äåß÷íïõí áíÜðôõîç êáé ïéêïíïìéêÞ óôáèåñüôç-
ôá».

    Óå ôçëåöùíéêÞ ðáñÝìâáóÞ ôïõ áðü ôçí ÏõÜóéãêôïí óôï 16ï åôÞóéï åðåíäõôéêü öü-
ñïõì, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ìåôñïðüëéôáí Êëáìð ôïõ Ìáí÷Üôáí áðü ôçí Capital
Link, óå óõíåñãáóßá ìå ôï NYSE Euronext, ï ê. ÃêïãéÜë õðïãñÜììéóå üôé ïé óõæçôÞóåéò
ôçò ôñüéêáò ìå ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç «åßíáé åðïéêïäïìçôéêÝò», ìå óôü÷ï íá ïëïêëçñùèåß
ç ôñÝ÷ïõóá áîéïëüãçóç, ðñïóèÝôïíôáò üôé «ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá íá ïëïêëçñùèåß ç áîéïëü-
ãçóç üóïí ôï äõíáôüí óõíôïìüôåñá».

    Ï åðéêåöáëÞò ôçò áðïóôïëÞò ôïõ ÄÍÔ óôçí ÅëëÜäá ìßëçóå ãéá «ìéá éäéáßôåñá áîéü-
ëïãç ðñïóðÜèåéá» ôá ôåëåõôáßá ôÝóóåñá ÷ñüíéá, óå óýãêñéóç ìå ôéò áëëáãÝò ðïõ Ý÷ïõí
ãßíåé óå Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò.

    Óôç óõíÝ÷åéá, áíÝöåñå üôé ôï ðñüãñáììá ôïõ ÄÍÔ óôçí ÅëëÜäá ôåëåéþíåé ôï 2016 êáé
ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç «ãíùñßæåé ôéò äåóìåýóåéò» ðïõ ðñÝðåé íá õëïðïéÞóåé, äéáôõðþíï-
íôáò åðßóçò ôçí Üðïøç üôé «ç äçìïóéïíïìéêÞ ðåñßïäïò ðñïóáñìïãÞò äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé
êáé ðñÝðåé íá óõíå÷éóôåß».

    Ï ê. ÃêïãéÜë åðáíÝëáâå üôé «äåí õðÜñ÷åé Üìåóïò êßíäõíïò» ãéá ôï ôñáðåæéêü óýóôç-
ìá êáé üôé «èá ðñÝðåé íá åîõðçñåôçèïýí ôá êüêêéíá äÜíåéá».

    ÔÝëïò, ìåôáîý Üëëùí, õðïóôÞñéîå üôé «ôï ÄÍÔ äåí èÝëåé ïñéæüíôéåò ðåñéêïðÝò óå ìé-
óèïýò êáé óõíôÜîåéò».

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÇ ÃÉÁ ÔÏ ×ÑÅÏÓ»

ðñáò ìéëþíôáò óôï 25ï óõíÝäñéï ôïõ Åëëçíï-Áìåñéêáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ.
    Ìå ìéá ïîýôáôç åðßèåóç êáé êáôÜ ôçò êõâÝñíçóçò êáé êáôÜ ôùí äáíåéóôþí, ï ðñüå-

äñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åßðå üôé ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ äåí åðé÷åéñåß íá åðéâÜëåé áðëþò ìéá óõ-
ãêåêñéìÝíç êáé áðïôõ÷çìÝíç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, áëëÜ åðéâÜëëåé ìéá ôéìùñçôéêÞ ðïëéôé-
êÞ óôçí ÅëëÜäá, ðáñáäåéãìáôéêÞ ãéá üëç ôçí Åõñþðç.

    Ôáõôü÷ñïíá, ï ê. Ôóßðñáò Ýèåóå ôï «ïñéáêü äßëçììá» Þ ï ôüðïò èá óõíå÷ßóåé ôçí ßäéá
áõôïôñïöïäïôïýìåíç ðïëéôéêÞ ôçò êáôáóôñïöÞò Þ èá áíáæçôÞóïõìå, üëåò êáé üëïé ìáæß, ôïí
åíáëëáêôéêü äñüìï ôçò áëëáãÞò êáé ôçò äéåêäßêçóçò. ‘Ç ç ÅëëÜäá èá óõíå÷ßóåé óôï áäéÝ-
îïäï ôçò ëéôüôçôáò êáé ôçò åóùôåñéêÞò õðïôßìçóçò Þ èá áíïßîïõìå ôïí äñüìï ôçò ðñáãìáôé-
êÞò, óõíïëéêÞò êáé åèíéêÞò áíáóõãêñüôçóçò, ôçò áíÜðôõîçò êáé ôçò áðáó÷üëçóçò.

Óýìöùíá ìå ôç èÝóç ôïõ ê. Ôóßðñá, «ìåôáôñÝðïíôáò ôï Ìíçìüíéï óå êáèåóôþò, èÝëïõí
íá áðïäåßîïõí üôé ç ðñïïðôéêÞ ôçò óõíïëéêÞò áíáäéÜñèñùóçò ôùí ÷ñåþí óôçí Åõñùæþíç
åßíáé êëåéóôÞ. Êáé üôé ç äçìïêñáôßá óôçí Åõñþðç äåí åßíáé ðëÝïí áðüëõôç êáé áíáðáëëï-
ôñßùôç áîßá».

    Óõíåðþò, ðñüóèåóå, ìüíï ìå áëëáãÞ ðïëéôéêÞò, ç ÅëëÜäá èá îáíáâãåß óôéò áãïñÝò.
Ìå Üìåóï ôåñìáôéóìü ôçò ëéôüôçôáò, ìå óôñïöÞ óôçí áíÜðôõîç, «êïýñåìá» ôïõ ÷ñÝïõò êáé
óçìáíôéêÞ åëÜöñõíóç ôïõ åôÞóéïõ êüóôïõò åîõðçñÝôçóÞò ôïõ.

    Ï ê. Ôóßðñáò åðáíÝëáâå ôç èÝóç ôïõ üôé åðåéäÞ õøçëü ÷ñÝïò äåí Ý÷åé ìüíïí ç ÅëëÜ-
äá, åßíáé áíáãêáßá ç óýãêëçóç «ÅõñùðáúêÞò ÄéÜóêåøçò ãéá ôï ×ñÝïò», êáôÜ ôï ðñïçãïý-
ìåíï ôçò ÄéÜóêåøçò ôïõ Ëïíäßíïõ ôï 1953, ðïõ ñýèìéóå ôï ÷ñÝïò ôçò Ãåñìáíßáò êáé Ýâáëå
ôá èåìÝëéá ãéá ôç ìåôáðïëåìéêÞ áíÜðôõîÞ ôçò.

    ÐåñáéôÝñù åðÝêñéíå éäéáßôåñá ôç óôÜóç ôçò Ãåñìáíßáò, ôïíßæïíôáò üôé ç ê. ÌÝñêåë
êáé ï ê. Óüéìðëå êÜíïõí ðùò äåí áêïýí, áëëÜ ç ðñáãìáôéêüôçôá óýíôïìá èá ôïõò õðåñâåß.
Ç Åõñùæþíç, óçìåßùóå, äåí èá ìðïñåß íá êéíåßôáé ãéá ðïëý áêüìá óôçí êüøç ôïõ îõñá-
öéïý. ‘Ç èá ñõèìßóåé ôá äçìüóéá ÷ñÝç ôùí ÷ùñþí ôçò, ðïõ áèñïßæïíôáé ðåñßðïõ óôá 9 ôñéó.
åõñþ, Þ, áñãÜ Þ ãñÞãïñá, èá ðÝóåé ðÜíù óôï îõñÜöé.

    ÍÝá êïéíùíéêÞ óõìöùíßá
    Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åðáíÝëáâå ôçí ðñüôáóç ðïõ ðáñïõóéÜæåé êÜèå öïñÜ ðïõ á-

ðåõèýíåôáé óå åðé÷åéñçìáôßåò êáé åðéìåëçôÞñéá, ãéá ôçí áíÜãêç íá õðÜñîåé «ãéá ôçí åðü-
ìåíç ìÝñá», ìéá «íÝá êïéíùíéêÞ óõìöùíßá ãéá ôçí áíÜðôõîç». Ãéá áíÜðôõîç ìå åíßó÷õóç
ôçò æÞôçóçò, ìå êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç êáé ïéêïëïãéêÞ åãñÞãïñóç. Ìå íÝåò ðïéïôéêÝò èÝóåéò
åñãáóßáò, þóôå íá åßíáé âéþóéìç.

    Åðßóçò, åðáíÝëáâå óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ôéò èÝóåéò ðïõ ðáñïõóßáóå óôç ÄÅÈ ãéá ôçí
áíáðôõîéáêÞ êáé ðáñáãùãéêÞ áíáóõãêñüôçóç ôïõ ôüðïõ.

    ÌéëÜìå, åßðå, ãéá áíáãêáßåò ìåôáññõèìßóåéò êáé ïõóéáóôéêÝò äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò,
üðùò:

    - ÈåóìéêÞ áíáäéïñãÜíùóç ôïõ êñÜôïõò êáé ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò êáé ÷åéñáöÝôçóÞ
ôïõò áðü ìç÷áíéóìïýò óõìöåñüíôùí. ÔÝñìá ç áóõëßá êáé ç áôéìùñçóßá åíü÷ùí, üóï øçëÜ
êé áí âñßóêïíôáé, üóï éó÷õñïß êé áí åßíáé.

    - ÊáôáðïëÝìçóç ôçò äéáöèïñÜò êáé ôçò äéáðëïêÞò. ÔÝñìá óôá ðñïíüìéá êáé ôéò óêï-
ôåéíÝò äéáäñïìÝò ÷ñÞìáôïò. Äéáìüñöùóç íÝùí ó÷Ýóåùí ðïëéôéêÞò êáé ïéêïíïìßáò. ÍÝï ñá-
äéïôçëåïðôéêü ôïðßï.

    - ÁíáäéïñãÜíùóç êáé áíáâÜèìéóç ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò. ÕéïèÝôçóç ìåèüäùí ðñï-
ãñáììáôéóìïý, áîéïëüãçóçò êáé åëÝã÷ïõ, ìå óôü÷ï ôç âåëôßùóç ôçò êïéíùíéêÞò áðïôåëå-
óìáôéêüôçôáò ôùí äçìüóéùí ðüñùí. ÔÝñìá ïé ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé ç êïììáôéêÞ «ðáñá-
äéïßêçóç». ÄéáöÜíåéá, áîéïêñáôßá, äçìüóéá ëïãïäïóßá ðáíôïý.

    - Äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ öïñïëïãéêïý óõóôÞìáôïò, áðëïý êáé äßêáéïõ, óôç âÜóç åíüò
êáèïëéêïý ðåñéïõóéïëïãßïõ, ÷ùñßò åîáéñÝóåéò.

    - Áóêçóç ðñïò üöåëïò ôçò êïéíùíßáò ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ êñÜôïõò, ìå âÜóç ôç ìåôï÷é-
êÞ ôïõ óõììåôï÷Þ óôéò õöéóôÜìåíåò ôñÜðåæåò.

    - Äçìüóéá áíáðôõîéáêÞ ôñÜðåæá êáé äßêôõï ôñáðåæþí åéäéêïý óêïðïý.
    - Áíáóõ-

ãêñüôçóç ôïõ
êïéíùíéêïý êñÜ-
ôïõò, ôçò äçìü-
óéáò åêðáßäåõ-
óçò êáé ôçò êïé-
íùíéêÞò áóöÜ-
ëéóçò óå íÝåò
âÜóåéò.

    - ÁðïêáôÜ-
óôáóç åñãáóéá-

êþí äéêáéùìÜôùí êáé êïéíùíéêÜ áðïôåëåóìáôéêþí ðïëéôéêþí áðáó÷üëçóçò.
    - ÑéæïóðáóôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò ìå äçìüóéåò ðïëéôéêÝò ðïõ áíáâáèìßæïõí ôçí ðáñá-

ãùãéêÞ âÜóç, åíéó÷ýïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ êáéíïôïìßá êáé ôïí ïéêïëïãéêü ìåôáó÷çìáôéóìü,
ðñïùèïýí ôïí ÷ùñéêü ó÷åäéáóìü êáé ôçí êïéíùíéêÞ êáé ðåñéöåñåéáêÞ óõíï÷Þ ôçò áíÜðôõ-
îçò.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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ÔÑÁÐÅÆÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÔÇÍ

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ

óðýñïõ, áíÝöåñå üôé ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá ðñïêåéìÝíïõ íá óôáìáôÞóåé íá Ý÷åé áñíçôéêïýò
ñõèìïýò áíÜðôõîçò áíáöïñéêÜ ìå ôéò ðéóôþóåéò óôçí ïéêïíïìßá èá ÷ñåéáóôåß íá ÷ïñçãÞóåé
åðôÜ äéó. åõñþ åðéðëÝïí ôï 2015.

    ÁíáöïñéêÜ ìå ôéò íÝåò ÷ïñçãÞóåéò óå åðé÷åéñÞóåéò åðéóÞìáíå üôé áõôü ðïõ áëëÜæåé
åßíáé ôï ðïóïóôü ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ôñáðåæþí ìÝóù ôïõ äáíåéóìïý, ôï ïðïßï áíáìÝíåôáé
íá ìåéùèåß.

    Óôçí ÁìåñéêÞ áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôï ðïóïóôü ÷ñçìáôïäüôçóçò öèÜíåé ôï 40%
êáé ôï õðüëïéðï åßíáé áðü ôéò äéåèíåßò áãïñÝò, éäßá óõììåôï÷Þ êëð.

    Áíáöåñüìåíïò óôéò ÷ñçìáôïäïôÞóåéò åðé÷åéñÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí ðñïâëÞìáôá ï ê. Ðáðá-
óðýñïõ åêôßìçóå üôé ìðïñïýí íá âïçèçèïýí áðü ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá, óå óõíäõáóìü êáé
ìå ôï íïìïèåôéêü ðëáßóéï íá áðáëëáãïýí áðü ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ôïõò äçìéïýñãçóå ç êñß-
óç, íá ãßíïõí âéþóéìåò êáé íá ìðïõí îáíÜ óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá.

ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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Capital Link Invest in Greece
Forum: Όλα όσα έγιναν στη φετινή
συνάντηση

Για 16η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το Διεθνές Συνέδριο
Capital Link Invest in Greece Forum, που είχε τίτλο «Επενδύοντας στην ανάπτυξη».
Στην αμερικανική πόλη βρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της
επιχειρηματικότητας και της πολιτικής.

«Η χώρα μας μετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, ανακάμπτει και
επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, έχει σταθεροποιήσει τα δημόσια
οικονομικά της και επιτυγχάνει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, έχει
αντιμετωπίσει τα υψηλά «δίδυμα» ελλείμματά της, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ
φάσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και έχει ανακεφαλαιοποιήσει με επιτυχία το
τραπεζικό της σύστημα» τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Αναπλ. Υπουργός
Οικονομικός, Χρήστος Σταικούρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «βήμα-βήμα η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Δεν
αρκεί όμως αυτό. Είναι αλήθεια ότι η βιώσιμη δημοσιονομική πειθαρχία, αν και
αναγκαία, δεν είναι από μόνη της ικανή προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη
και την κοινωνική ευημερία. Απαιτείται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναξιολόγηση
πολιτικών και προτεραιοτήτων και, σε εγχώριο επίπεδο, ο σχεδιασμός της «επόμενης
μέρας» για την Ελληνική οικονομία, ώστε να μετατραπεί η παρούσα σταθεροποίηση
σε βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή».

Από αριστερά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μάκης Παπαγεωργίου, ο John

Paulson της Paulson & Co. Inc., ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο πρόεδρος της

Capital Link, Inc. Νικόλαος Μπορνόζης

O Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην ομιλία του,
στάθηκε στη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας και στη θετική πορεία των μεγεθών
μέσα στη φετινή χρονιά, όπως επιβεβαιώθηκαν και από την τελευταία έκθεση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου:

«Από την αρχή της κρίσης ο ελληνικός στόλος διατήρησε την ανταγωνιστικότητα του,
κυριαρχώντας τόσο σε ευρωπαϊκό πεδίο, όσο και σε παγκόσμιο. Αντιλαμβάνεστε τι
σημασία έχει αυτό για τη χώρα μας, όταν το 90% του διεθνούς εμπορίου
εξυπηρετείται από τις θαλάσσιες μεταφορές και η ελληνική ναυτιλία είναι κυρίαρχη
σε αυτό τον τομέα», τόνισε ο Υπουργός. Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, υπογράμμισε τη σημασία του φορολογικού πλαισίου για τη ναυτιλία,
ώστε, όπως είπε, «να διαφυλαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της, που συνεπάγεται θετικά
οφέλη για την Εθνική Οικονομία»

Κατά την διάρκεια του event, ο αμερικανός επενδυτής John Paulson ιδρυτής της
Paulson & Co. Inc. επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως «η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή
μιας αξιοσημείωτης αλλαγής πορείας. Το ΑΕΠ και η απασχόληση αυξάνονται. Αύξηση
του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο ήταν η υψηλότερη στην Ευρωζώνη». Αναφορικά με το
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο ίδιος σημείωσε ότι «αυτό που χρειάζεται τώρα η
Ελλάδα είναι η πολιτική σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για νέες εκλογές. Η
αβεβαιότητα έχει προκαλέσει την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς και την
αναβολή νέων επενδύσεων».

Στα πλαίσια του 16ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο
“Investing on Growth”, πραγματοποιήθηκε η απονομή του “2014 Capital Link
Leadership Award” στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
του Ομίλου Libra για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του
πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του “Libra Internship
Program” και του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (Hellenic
Entrepreneurship Award).

Σημειώνεται, ότι το Συνέδριο διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Capital Link, σε
συνεργασία με το NYSE Euronext, με μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς.
Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σε
συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το Γραφείο Τύπου &
Επικοινωνίας της μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη και το
Ελληνικό Εμπορικό Τμήμα.

Το Συνέδριο παρέχει στο κοινό μια εκτεταμένη δυνατότητα πληροφόρησης,
marketing και ευκαιριών δικτύωσης. Ο φετινός Δεκέμβρης αποτελεί ορόσημο μιας
συστηματικής προσπάθειας 16 χρόνων που σκοπό έχει την προβολή της χώρας μας
στο εξωτερικό και την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Capital Link Invest in Greece Forum: Όλα όσα έγιναν στη φετινή... http://www.huffingtonpost.gr/2014/12/03/invest-in-greece-forum-...
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 Του Μηνά Τσαμόπουλου

Με το βραβείο “2014 Capital Link Leadership Award”  τιμήθηκε ο  Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος και

∆ιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Libra στο πλαίσιο  του 16ου  Ετήσιου Capital Link Invest in Greece

Forum με τίτλο  “Investing on Growth”, για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές του

πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του “Libra Internship Program” και του

Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award).

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας θεσπίστηκε και διαχειρίζεται από τον Όμιλο Libra και με μία

δέσμευση 10.000.000 δολαρίων  επιδιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες τόσο για έμπειρους όσο και για

ανερχόμενους Έλληνες επιχειρηματίες, μέσω της παροχής άτοκης χρηματοδότησης, της

συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης.

Το “Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων

επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award 

για το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, ενώ για το 2013

απονεμήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments.

Το “Capital Link Leadership Award” για το 2014 απονεμήθηκε στ... http://www.newmoney.gr/article/76460/capital-link-leadership-a...
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Τύπος Θεσσαλονίκης /  Οικονοµία

16ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Ενηµέρωση επενδυτών στη Νέα Υόρκη

Τέσσερις Έλληνες Υπουργοί πλαισιωµένοι από µεγάλες ∆ιεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς συµµετείχαν στο

Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη - ένα Συνέδριο θεσµός, που διοργανώνεται

κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και οικονοµικών συνθηκών της Ελλάδος και έχει καθιερωθεί ως

η κύρια πλατφόρµα µέσω της οποίας οι Αµερικανοί επενδυτές ενηµερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό

πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και για τις επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές.

Το Συνέδριο µε τίτλο "Investing for Growth" διοργανώθηκε από την Capital Link, για 16η χρονιά, τη ∆ευτέρα 1

∆εκεµβρίου 2014 στη Νέα Υόρκη στο Metropolitan Club, σε συνεργασία µε το NYSE Euronext, µε µεγάλες

διεθνείς τράπεζες και οργανισµούς. Τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σε

συνεργασία µε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας της µόνιµης

Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στα Ηνωµένα Έθνη και το Ελληνικό Εµπορικό Τµήµα.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σ’ αυτή τη κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα,

περισσότερα από 1000 στελέχη συµµετείχαν στο Συνέδριο που τους προσέφερε εκτεταµένη δυνατότητα

πληροφόρησης, marketing και δικτύωσης. Συµµετείχαν Σύνεδροι και διακεκριµένοι οµιλητές από όλο το φάσµα

του οικονοµικό-επενδυτικού κοινού όπως Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, επενδυτικές και εµπορικές τράπεζες,

αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και διεθνή και οµογενειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

Ενηµέρωση επενδυτών στη Νέα Υόρκη http://www.typosthes.gr/Οικονοµία/article/?aid=47894
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16ο ∆ιεθνές Φόρουµ µε θέµα: «Επενδύοντας
στην Ελλάδα»

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 4/12/2014

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Μάκης

Παπαγεωργίου, συµµετείχε στο 16ο ετήσιο ∆ιεθνές Forum Επενδυτών Capital

Link για την Ελλάδα.

Βασικό θέµα του Φόρουµ «Επενδύοντας στην Ελλάδα», που πραγµατοποιείται στη Νέα

Υόρκη, κατά τη διάρκεια του οποίου ο υφυπουργός ανέπτυξε τις πολιτικές και τους στόχους

της χώρας µας για τον τοµέα της Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Υφυπουργός συνάντησε ∆ιευθύνοντες Συµβούλους εταιρειών

όπως ο Jay Collins της Citi Bank και ο John Calamos Sr της Calamos Investments, ενώ είχε

και ιδιαίτερες συναντήσεις µε εκπροσώπους funds όπως το Caravel Management LLC και το

Graylock Capital LLC. Κύριο θέµα των συζητήσεων ήταν οι επενδυτικές προοπτικές και το

πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων στον ενεργειακό τοµέα, καθώς η πορεία της

απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισµού.

Σε ξεχωριστή συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε τον Γερουσιαστή Λεωνίδα Ραπτάκη, ο

οποίος είναι µέλος της Επιτροπής ∆ικαιοσύνης (Committee on Judiciary) και µέλος της

Επιτροπής Ειδικής Νοµοθεσίας (Committee on Special Legislation and Veteran’s Affairs) της

Αµερικανικής Γερουσίας, αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή ενεργειακά θέµατα, όπως ο

αγωγός TAP, καθώς και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και

ιδιαίτερα στον τοµέα του φυσικού αερίου.

Τέλος σε κοινή συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε τον Υπουργό Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Κώστα Σκρέκα, µε τον John Paulson, ιδρυτή της Paulson & Co. Inc,

συζήτησαν θέµατα οικονοµικά, αναπτυξιακά και ενεργειακά. Ο κ. Paulson εξέφρασε το

θαυµασµό του για την θεαµατική πορεία της χώρας µας από το 2012 µέχρι σήµερα και

δήλωσε ότι αναµένει πολύ θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα.

16ο ∆ιεθνές Φόρουµ µε θέµα: «Επενδύοντας στην Ελλάδα» http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/103340.asp
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«Η θάλασσα µπορεί να προσφέρει ανάπτυξη»

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 04/12/2014

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών µε εξαιρετικές εκπτώσεις!

Στο 16ο Ετήσιο διεθνές φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε στο

Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε θέµα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη» συµµετείχε ως κεντρικός

οµιλητής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, στην οµιλία του, στάθηκε στη δυναµική της ελληνικής ναυτιλίας και στη θετική πορεία

των µεγεθών µέσα στη φετινή χρονιά, όπως επιβεβαιώθηκαν άλλωστε και από την τελευταία έκθεση του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου:

«Από την αρχή της κρίσης ο ελληνικός στόλος διατήρησε την ανταγωνιστικότητα του, κυριαρχώντας τόσο

σε ευρωπαϊκό πεδίο, όσο και σε παγκόσµιο. Αντιλαµβάνεστε τι σηµασία έχει αυτό για τη χώρα µας, όταν το

90% του διεθνούς εµπορίου εξυπηρετείται από τις θαλάσσιες µεταφορές και η ελληνική ναυτιλία είναι

κυρίαρχη σε αυτό τον τοµέα», τόνισε ο Υπουργός. «Η ναυτιλία δε φοβήθηκε την κρίση επενδύοντας σε νέα

πλοία, στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα, διατηρώντας τα πλεονεκτήµατα τους» σηµείωσε, ενώ

παράλληλα συµπλήρωσε ότι «χωρίς καµία αµφιβολία, η ναυτιλία έχει αναγνωριστεί ως ένα µη

διαπραγµατεύσιµο, ιστορικό, εθνικό, οικονοµικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα, το οποίο πρέπει να παραµείνει

ανταγωνιστικό».

Στη συνέχεια της οµιλίας του ο κ. Βαρβιτσιώτης, υπογράµµισε τη σηµασία του φορολογικού πλαισίου για

τη ναυτιλία, ώστε, όπως είπε, «να διαφυλαχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη της, που συνεπάγεται θετικά

οφέλη για την Εθνική Οικονοµία», κάτι που αποτέλεσε, άλλωστε, σταθερή πολιτική του προτεραιότητα

κατά την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ, το προηγούµενο εξάµηνο. «Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί την

ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της και να διατηρήσει εδώ εταιρείες και κεφάλαια προς όφελος των

πολιτών της. Με τη ∆ιακήρυξη των Αθηνών, που υιοθετήθηκε χαράξαµε αυτή την προτεραιότητα για τα

επόµενα χρόνια», σηµείωσε σχετικά.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου ξεκαθάρισε ότι «σήµερα η Ελλάδα αλλάζει, στο πλαίσιο µιας συνολικής

στρατηγικής για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων κερδοφόρων επενδύσεων,

συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των λιµανιών». Ταυτόχρονα, υπογράµµισε ότι «η συνεχιζόµενη διεθνής

ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση των µετοχών του κεφαλαίου των

µεγάλων ελληνικών λιµανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, θα ενισχύσει τη θέση και τον ρόλο των

Ελληνικών λιµανιών και τις δυνατότητες ανάπτυξής που µπορούν να έχουν αυτά ως κόµβοι και

διαµετακοµιστικά κέντρα για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Το εξαιρετικά

επιτυχηµένο παράδειγµα των επενδύσεων της COSCO στο λιµάνι του Πειραιά, το οποίο σύµφωνα µε τη νέα

συµφωνία που υπογράψαµε την περασµένη εβδοµάδα προβλέπει νέες επενδύσεις 230 εκατοµµύριων ευρώ,

ανοίγει το δρόµο. Το λιµάνι του Πειραιά µπορεί να αναδειχθεί σε κοµβικό λιµάνι της Μεσογείου για το

διαµετακοµιστικό εµπόριο και να συµβάλει τα µέγιστα στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας» τόνισε.

Παράλληλα, επεσήµανε την επιτυχηµένη παρουσία της Cosco στην Ελλάδα και την αύξηση που επέφερε

στη διακίνηση εµπορευµάτων: «Η αύξηση των εµπορευµατοκιβωτίων από και προς τον Πειραιά

είναι µοναδική» επεσήµανε, ενώ εστίασε στην κατακόρυφη άνοδο που καταγράφουν οι αριθµοί

από το 2008 και έπειτα «όταν δηλαδή ήταν κοντά στα 400.000 TEUs, ενώ αυτή τη χρονιά

πλησιάζουµε τα 3.500.000 TEUs και όταν η διακίνηση, αντίστοιχα, στα υπόλοιπα ανταγωνιστικά

Μεσογειακά λιµάνια αυξήθηκε µόνο κατά 20% κατά την ίδια περίοδο».

Παράλληλα, ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε αναφορά και στη διασύνδεση του λιµανιού του Πειραιά µε τον

σιδηρόδροµο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, χαρακτηρίζοντάς τη «ως µια εξέλιξη που ενισχύει ακόµη περισσότερο τις

δυνατότητες ανάπτυξης του λιµανιού του Πειραιά», καθώς και του ρόλου τους ως διεθνές διαµετακοµιστικό

κέντρο. «Εταιρίες όπως οι HP, HUAWEI, ZTE έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την χρήση του

λιµένος Πειραιά ως κυρίου κόµβου διανοµής τους στην Ευρώπη», επεσήµανε. «Εκτός από το άµεσο όφελος

της αυξηµένης διακίνησης κοντέινερ», όπως είπε, «σηµαντική αναµένεται να είναι η µακροπρόθεσµη

επίδραση στην ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων γύρω από το λιµάνι του Πειραιά. Μέχρι το 2018 η

προστιθέµενη αξία θα αυξηθεί τόσο για τις επιχειρήσεις που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τη ναυτιλία, όσο

και για το ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων –κυρίως αποθήκευσης (logistics) και βιοµηχανικών– που

συγκεντρώνονται στην περιοχή λόγω της αυξηµένης δραστηριότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, έδωσε έµφαση στην ανάπτυξη του

κλάδου του θαλάσσιου τουρισµού και συγκεκριµένα στο Γιώτινγκ και την κρουαζιέρα. «Ο Θαλάσσιος

Τουρισµός µπορεί να αποτελέσει την πηγή ανάπτυξης για τη χώρα εύκολα, γρήγορα, χωρίς µεγάλες

επενδύσεις, χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία για την κατασκευή ενός

ξενοδοχείου, τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις, τις παρεκκλίσεις και όλα τα σχετικά. Το µεγάλο στοίχηµα για τη

«Η θάλασσα µπορεί να προσφέρει ανάπτυξη» | e-Nautilia http://www.e-nautilia.gr/i-thalassa-mporei-na-prosferei-anaptuxi/
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Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, έδωσε έµφαση στην ανάπτυξη του

κλάδου του θαλάσσιου τουρισµού και συγκεκριµένα στο Γιώτινγκ και την κρουαζιέρα. «Ο Θαλάσσιος

Τουρισµός µπορεί να αποτελέσει την πηγή ανάπτυξης για τη χώρα εύκολα, γρήγορα, χωρίς µεγάλες

επενδύσεις, χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία για την κατασκευή ενός

ξενοδοχείου, τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις, τις παρεκκλίσεις και όλα τα σχετικά. Το µεγάλο στοίχηµα για τη

χώρα είναι η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου για τις επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων αλλά και η ανάδειξη

νέων προορισµών για την κρουαζιέρα, ο εµπλουτισµός δηλαδή του τουριστικού προϊόντος. Άλλωστε

υπάρχουν ακόµη πολλοί αναξιοποίητοι θησαυροί της χώρας», τόνισε. «Ακόµη και σήµερα, αν έρθετε στο

λιµάνι του Πειραιά θα δείτε ότι φιλοξενούµε τουλάχιστον τρία µεγάλα κρουαζιερόπλοια», σηµείωσε ο κ.

Βαρβιτσιώτης, υπογραµµίζοντας ότι η προσπάθεια για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου πρέπει να

προχωρήσει, καθώς αποτελεί µία εξέλιξη που θα αποφέρει ανεκτίµητα οφέλη για την Εθνική Οικονοµία. «Σε

αυτή την κατεύθυνση», είπε, «κατασκευάζονται λιµάνια – προορισµοί για την Κρουαζιέρα σε νέους τόπους,

ώστε να προσφερθούν πολλαπλές δυνατότητες που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον της κρουαζιέρας, αλλά

και επιµήκυνση του χρόνου της τουριστικής περιόδου».

Αναφορά έκανε και στη βιοµηχανία του γιώτινγκ που έχει ακόµη πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, αφού

βρίσκεται πολύ χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. «Για το Γιώτινγκ ολοκληρώσαµε ένα νόµο

µετά από χρόνια παλινωδιών γύρω από αυτό θέµα και ήδη βλέπουµε τα αποτελέσµατα τους,

καθώς φέτος είχαµε σηµαντική αύξηση στις επισκέψεις στις ελληνικές θάλασσες mega yachts

και ευρύτερα σκαφών αναψυχής», σηµείωσε συγκεκριµένα.

Τέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου ανέφερε τη σηµασία που έχει η θάλασσα και οι δραστηριότητες

που σχετίζονται µε αυτή. «Η θάλασσα µπορεί να προσφέρει ανάπτυξη, µπορεί να προσελκύσει

επενδύσεις και να δηµιουργεί τις ευκαιρίες που αποζητά η χώρα µας. Όποτε την

εµπιστευτήκαµε, µας έδωσε θέσεις εργασίας, πλούτο αλλά και κύρος. Άλλωστε η ναυτιλία είναι

από τους ελάχιστους τοµείς της χώρας που διαπρέπουµε και κάθε φορά που είµαι οµιλητής σε

διεθνές forum, το νιώθω. Η Ελλάδα µπορεί να κυριαρχεί στη θάλασσα. Τρανή απόδειξη είναι ο

πρωταγωνιστικός ρόλος της στη ναυτιλία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες», κατέληξε.

«Η θάλασσα µπορεί να προσφέρει ανάπτυξη» | e-Nautilia
http://www.e-nautilia.gr/i-thalassa-mporei-na-prosferei-anaptuxi/
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Ρ. Αικατερινάρη: Το ναυάγιο ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ δεν δηµιουργεί κακό προηγούµενο για

τη ∆ΕΗ

Η αποτυχία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ δεν θα εµποδίσει µια πιθανή πώληση µέρους των

περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ (βλέπε «Μικρή ∆ΕΗ»), δήλωσε στο συνέδριο της Capital Link,

που έγινε στη Νέα Υόρκη, η Ράνια Αικατερινάρη, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ∆ΕΗ.

Όπως επεσήµανε η ίδια, «κάθε ιδιωτικοποίηση είναι µοναδική. Η αποτυχία της ∆ΕΠΑ δεν θα πρέπει

να θεωρείται ότι εµποδίζει µια πιθανή πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ως µέρος της

∆ΕΗ, η οποία και έχει προγραµµατιστεί, ή των Ελληνικών Πετρελαίων, που κατά 35 % ανήκουν

στην κυβέρνηση, ένα ποσοστό που πρόκειται να εκποιηθεί».

Και συνέχισε ότι, «η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και µία

από τις µεγαλύτερες στη ΝΑ Ευρώπη, µε παρουσία σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με ιστορία πάνω από 60 έτη, η ∆ΕΗ έκανε πραγµατικότητα τον

εξηλεκτρισµό στην Ελλάδα, ηλεκτροδοτώντας και περισσότερα από 50 νησιά (µέσω 36 αυτόνοµων

σταθµών), που την κάνει µοναδική διεθνώς. Σήµερα, η ∆ΕΗ συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό

ρόλο στην Ελληνική οικονοµία και ανάπτυξη, τόσο ως παραγωγός όσο και ως προµηθευτής

ηλεκτρικής  ενέργειας µε περισσότερους από 7,4 εκατ. πελάτες».

Η κα Αικατερινάρη τόνισε ότι «παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, τα τελευταία

5 χρόνια η ∆ΕΗ έχει υλοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε στρατηγικά έργα δικτύων και 

παραγωγής, συνολικού ύψους 4,7 δισ. ευρώ. Αυτό επιτεύχθηκε, µεταξύ άλλων, µέσω της διαχείρισης

του δανειακού χαρτοφυλακίου της και της άντλησης νέων κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των

1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την επιτυχή έκδοση οµολόγου ύψους

700 εκατ. ευρώ τον περασµένο Απρίλιο σε διεθνείς επενδυτές».



































































































Χρήστος Κολώνας: H ενέργεια κινητοποιεί κορυφαία funds της Wall Street

∆ύο συγκεκριµένα µεγάλα ελληνικά επενδυτικά σχέδια στον χώρο της ενέργειας, αυτό της

ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Κρήτης αλλά κι εκείνο της ηπειρωτικής Ελλάδας πάλι

µε την Κρήτη, κέρδισαν το ενδιαφέρον κορυφαίων στελεχών ισχυρών funds και άλλων

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ελληνικού

συνεδρίου που διοργάνωσε για 16η χρονιά η Capital Link.

 Η «καρδιά» της ελληνικής οικονοµίας χτύπησε για δύο µέρες, στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου, στη Νέα

Υόρκη στο διεθνές συνέδριο της ελληνοαµερικανικής εταιρείας Capital Link αλλά και στην «Ηµέρα

της Ελλάδας», που διοργάνωσε το χρηµατιστήριο. Πέρα από τις δηλώσεις του Τζον Πόλσον, ιδρυτή

της Paulson & Co. Inc, για το θέµα της πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα µας, στο παρασκήνιο του

συνεδρίου το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν έντονο για την ενέργεια, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία

τροφίµων και τις υποδοµές.

Εκλεψαν την παράσταση

Περισσότεροι από 950 σύνεδροι, επιχειρηµατίες, στελέχη εταιρειών κ.λπ. παρακολούθησαν τις

εργασίες του συνεδρίου που έλαβαν χώρα στο Metropolitan Club την 1η ∆εκεµβρίου. Κυβερνητική

αποστολή µε τους υπουργούς Ανάπτυξης Κ. Σκρέκα και Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη, τον

αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα και τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Α. Παπαγεωργίου

παρουσίασαν τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Το ίδιο έπραξαν και οι διευθύνοντες σύµβουλοι

του ΤΑΙΠΕ∆ Π. Μπουχώρης και του οργανισµού Enterprise Greece Στ. Ησαΐας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Οικονοµίας», τα δύο projects, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

έκλεψαν την παράσταση. Πηγές αναφέρουν ότι ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Α. Παπαγεωργίου σε

διαδοχικές συναντήσεις που είχε µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της Citi Bank, Τζέι Κόλινς, µε

εκπρόσωπους της Goldman Sachs, του John Calamos Investments αλλά και µε εκπροσώπους funds

όπως το Caravel Management και το Graylock Capital, δέχτηκε επίµονες ερωτήσεις και πληροφορίες

αναφορικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας και κυρίως για τα

µεγάλα επενδυτικά σχέδια που ετοιµάζονται.

Τα funds βρίσκουν αποδοτικές τις επενδύσεις στα δίκτυα καθώς προσφέρουν εγγυηµένο έσοδο. Τα

δύο έργα κοστίζουν από 1 δισ. ευρώ το καθένα, δηλαδή συνολικά 2 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται δε ότι το

έργο της διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας έχει ενταχθεί και στα έργα προτεραιότητας της

ΕΕ.

Ειδικά η υλοποίηση του καλωδίου Κρήτης - ηπειρωτικής Ελλάδας αναµένεται να φέρει τεράστια

εξοικονόµηση στους καταναλωτές ρεύµατος που πληρώνουν κάθε χρόνο για την ηλεκτροδότηση των

νησιών από τις ντιζελοκίνητες µονάδες περί τα 800 εκατ. ευρώ.
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Ο κ. Παπαγεωργίου, σύµφωνα µε πληροφορίες, είχε ιδιαίτερη συνεργασία µε τον κ. Κόλινς της

CitiBank, η οποία είναι και σύµβουλος της ∆ΕΗ στην αποκρατικοποίηση του Α∆ΜΗΕ. Μαζί του

ήταν και η Ρ. Αικατερινάρη, η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύµβουλος της ∆ΕΗ.

Πηγές θέλουν οι τρεις εταιρείες υποψήφιες για τον Α∆ΜΗΕ να υποβάλλουν τις δεσµευτικές τους

προσφορές για το 66% του ∆ιαχειριστή περί τα τέλη ∆εκεµβρίου µε αρχές Ιανουαρίου. Το

ενδιαφέρον όµως για επενδύσεις εκδηλώθηκε και στον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Σκρέκα. Συναντήθηκε

µε τον κ. Paulson, συνοδευόµενος από τον κ. Παπαγεωργίου, αλλά και µε εκπροσώπους funds όπως

η Blackstone, η Fortress, η York, η Calamos Investments.

Ζητούσαν ενηµέρωση

«Η Ελλάδα είναι κορυφαίος επενδυτικός προορισµός, έχει σταθερό νόµισµα κι έχετε κάνει τεράστιες

µεταρρυθµίσεις», ήταν η µόνιµη φράση που άκουγε από τους εκπροσώπους. Το ενδιαφέρον των

funds είναι στον τουρισµό, στη βιοµηχανία τροφίµων, την ενέργεια και στις υποδοµές. Σε αυτούς

τους τοµείς οι επενδυτές ζητούσαν ενηµέρωση κι ευκαιρίες.

Αλλά και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ δέχτηκε επαίνους για τη µεγάλη αλλαγή και την πρόοδο που έχει

σηµειωθεί στην ελληνική οικονοµία. Ο ίδιος, που είχε επισκεφθεί τη Ν. Υόρκη το 2012 πάλι στο ίδιο

συνέδριο, διαπίστωσε ένα θετικό κλίµα σε σχέση µε την περίοδο πριν από δύο χρόνια, κατά την

οποία κυριαρχούσε η αµφιβολία και η επιφύλαξη.

Investing for Growth

Επαφές µε βαριά ονόµατα της οικονοµίας

Το Συνέδριο µε τίτλο «Investing for Growth» διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από την Capital Link,

σε συνεργασία µε το NYSE Euronext, µε µεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισµούς.

Τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και παρέχει στο κοινό µια

εκτεταµένη δυνατότητα πληροφόρησης, marketing και ευκαιριών δικτύωσης.

Ο φετινός ∆εκέµβρης αποτελεί ορόσηµο µιας συστηµατικής προσπάθειας 16 χρόνων, που σκοπό έχει

την προβολή της χώρας µας στο εξωτερικό και την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Η «αφρόκρεµα» του χρήµατος

Ορισµένοι από τους διεθνείς οικονοµικούς Οργανισµούς που µετείχαν στο συνέδριο ήταν: Citigroup,

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ernst & Young, Bank of America Merrill Lynch, UBS

Investment Bank, International Monetary Fund, Calamos Investments, Eaglevale Partners, Marathon

Asset Management, OakHill Advisors, NYSE Euronext, York Capital Management και άλλοι.

Εντονη ήταν και η παρουσία των διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών Danaos Corporations, Dorian Gas

Ltd., Euroseas Ltd., Navios Maritime Holdings and Tsakos Energy Navigation, ενώ συµµετείχαν και

κορυφαίες ελληνικές εταιρείες.

Κύριος χορηγός του Συνεδρίου, για έκτη συνεχή χρονιά, ήταν η Citigroup και η Tsakos Energy

Navigation.

(Έθνος, 7/12/2014)
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Την  πρόθεση  να  αυξήσουν  τις  επενδύσεις  τους  στην  Ελλάδα,  αλλά  και  να  καλύψουν  το

τραπεζικό  κενό  στις  χρηµατοδοτήσεις  εξέφρασαν  κορυφαίες  προσωπικότητες  του  διεθνούς

χρηµατοοικονοµικού  στερεώµατος  που  παρέστησαν  στο  συνέδριο  της  Capital  Link  στη  Νέα

Υόρκη.  Με  µια  προϋπόθεση:  να  αρθεί  η  πολιτική  αβεβαιότητα.  Εξάλλου ήταν  σαφές  και  το

µήνυµα που αρχικά έδωσε ο κ. Τζον Πόλσον κατά το ξεκίνηµα του συνεδρίου.

Επενδυτικοί οίκοι όπως οι Eaglevale Partners, Oak Hill Advisors, Marathon Asset Management,

GSO Capital Partners - Blackstone, York Capital Management, Paulson & Co., Libra Group που

διαχειρίζονται δισ. δολάρια ήταν παρόντες στο φόρουµ. Η υψηλή ποιότητα στο συνέδριο της

Capital Link αντανακλά την παρουσία του ιδρυτή της Νίκου Μπορνόζη επί 32 χρόνια στις ΗΠΑ.

Ο κ. Αντριου Ραµπίνοβιτς της Marathon Asset Management σηµείωσε ότι «η Ελλάδα πρέπει να

αισθάνεται  τυχερή  που  έχει  κυβέρνηση  µε  τέτοια  στελέχη  σήµερα»,  ενώ  ο  κ.  Τζέισον  Νιου  της  GSO-Blackstone  ανέφερε  ότι  «ο  Ελληνας

πρωθυπουργός έχει κάνει καταπληκτική δουλειά». Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Λογοθέτης του Libra Group, που δήλωσε ότι έχει σε

εξέλιξη επενδυτικό πρόγραµµα 500 εκατ. δολαρίων στην Ελλάδα, «δεν πρέπει να ξεχνάµε πού βρισκόταν η χώρα το 2012 όταν ανέλαβε η

παρούσα κυβέρνηση».

«Η τωρινή πολιτική αντιπαράθεση επισκιάζει τα επιτεύγµατα της Ελλάδας και της κυβέρνησης και δηµιουργεί λάθος εντυπώσεις», ανέφερε

χαρακτηριστικά ο κ. Λογοθέτης και συµπλήρωσε: «Θα έπρεπε σήµερα να µιλάµε για την “ελληνική ευκαιρία” και όχι για την “ελληνική κρίση”.

Να µην ξεχνάµε ότι η χώρα µπορεί να διαδραµατίσει ρόλο περιφερειακού κέντρου στη ΝΑ Ευρώπη».

�ιατεθειµένος να αυξήσει θέσεις ο γαµπρός του Κλίντον

Οπως ανέφερε ο κ. Μαρκ Μεζβίνσκι της Eaglevale Partners (γαµπρός του Μπιλ Κλίντον), που επενδύει σε ελληνικά οµόλογα και µετοχές, ο

µέγιστος φόβος ισοδυναµεί µε µεγάλη ευκαιρία (maximum fear equals maximum opportunity). Η σηµερινή αβεβαιότητα έχει άµεση επίπτωση στις

αποτιµήσεις - για εκείνους όµως που έχουν µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα είναι καλή ευκαιρία να επενδύσουν τώρα. Ανέφερε ακόµη ότι

έχει σκοπό να αυξήσει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα επειδή πιστεύει ότι  οι  µακροπρόθεσµες προοπτικές είναι θετικές  και  η κρίση και η

αβεβαιότητα κάποια στιγµή θα τελειώσουν. Η εκτίµησή του είναι ότι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα, η µακροπρόθεσµη τάση στην

Ευρώπη είναι για µεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης - όχι για αποστασιοποίηση. Σκοπεύει µάλιστα να επενδύσει

σε οµόλογα και µετοχές κυκλικού χαρακτήρα (cyclicals), που έχουν καλύτερη απόδοση µε τη βελτίωση της οικονοµίας.

Ο κ. Ραµπίνοβιτς εξάλλου, ο οποίος συνεργάστηκε µε την ελληνική κυβέρνηση στην αναδιάρθρωση του χρέους, ανέφερε ότι η Marathon έχει

αρχίσει να εστιάζει την προσοχή της σε επενδύσεις όλο και περισσότερο στη Νότια Ευρώπη, που περιλαµβάνουν και την Ελλάδα. Τρία είναι τα

στοιχεία  που  επιζητεί  η  Marathon  σε  µια  αγορά  για  να  υλοποιήσει  επενδύσεις:  προοπτική  οικονοµικής  ανάκαµψης,  ικανοποιητική  νοµική

προστασία και διαφάνεια. Σχετικά µε την Ελλάδα, ανέφερε ότι το κλίµα για επενδύσεις έχει βελτιωθεί σηµαντικά και ηταν πρόσφατα το καλύτερο

στα τελευταία χρόνια. Περιµένουν να κλείσει το θέµα µε την τρόικα . Αξίζουµε καλύτερη µεταχείριση, δηλώνουν.

Οπως ανέφεραν οι κύριοι Τζέισον Νιου της GSO-Blackstone και Γουίλιαµ Βράτος της York Capital, πρέπει να βρεθεί σύντοµα µια συµφωνία µε την

τρόικα, γεγονός που θα συµβάλλει στην αποκλιµάκωση των spreads.

Ο κ. Νιου έκανε τη σύγκριση Ελλάδας και Πορτογαλίας. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 175% για την Ελλάδα και 135% για την

Πορτογαλία. Αν όµως συνυπολογίσουµε και το χρέος του ιδιωτικού τοµέα, τα ποσοστά είναι σχεδόν τα ίδια. Οµως η Πορτογαλία δανείζεται

σήµερα µε 2,8% ενώ η Ελλάδα πολύ πιο ακριβά. Ο κ. Νιου ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα έχει σήµερα πετύχει πολλά και µπορεί να είναι πιο

απαιτητική στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. «Η χώρα αξίζει καλύτερη µεταχείριση», σηµείωσε. Από την άλλη, ο κ. Μεζβίνσκι της Eaglevale

Partners ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει χειριστεί το όλο θέµα πολύ καλά µέχρι σήµερα και ευελπιστεί ότι και οι Ευρωπαίοι θα δείξουν ανάλογο

επαγγελµατισµό και κατανόηση.

Σχετικά µε τις επενδυτικές ευκαιρίες, ο κ. Λογοθέτης ανέφερε ότι ο όµιλος Libra υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραµµα 500 εκατ. δολαρίων σε

τέσσερις τοµείς: τουρισµό, ενέργεια, ακίνητα και λιανικές πωλήσεις.

Ο κ. Βράτος της York Capital ανέφερε ότι έχουν ήδη επενδύσει σε ενέργεια, ακίνητα, τράπεζες και ναυτιλία και προσέθεσε ότι ο τοµέας της

ιχθυοκαλλιέργειας παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο κλάδος χρήζει αναδιάρθρωσης, αλλά η Ελλάδα σε αυτόν έχει σηµαντική παρουσία και στρατηγικό

πλεονέκτηµα, επισήµανε.

Ο κ. Μεζβίνσκι της Eaglevale Partners προτίθεται να επενδύσει άµεσα σε οµόλογα και µετοχές, ιδιαίτερα σε αυτές του κυκλικού χαρακτήρα.

Ο κ. Σκοτ Κρέιζ της Oak Hill Advisors ανέφερε ότι το fund του είναι µακροπρόθεσµος επενδυτής στην Ελλάδα και αναζητά ευκαιρίες σε εταιρείες

µε καλό management  team.  Είναι  διατεθειµένοι  είτε  να  επενδύσουν στο  µετοχικό  κεφάλαιο είτε  να  χορηγήσουν  δανειακά κεφάλαια.  Τους

ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εταιρείες εξαγωγικού χαρακτήρα.

Ο κ. Νιου της GSO-Blackstone ανέφερε  ότι έχουν επενδύσει  στη  Lamda Development  και  βλέπουν  µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το project  του

Ελληνικού.

Ο κ. Ραµπίνοβιτς της Marathon Asset Management ανέφερε επίσης ότι έχουν την προσοχή τους στραµµένη στη Νότια Ευρώπη και Ελλάδα - και

ιδιαίτερα στους τοµείς ακινήτων και χορήγησης δανειακών κεφαλαίων.

Χρηµατοδοτήσεις και «κόκκινα»

Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για την εξαγορά προβληµατικών δανείων από τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Εκφράζεται µάλιστα η εκτίµηση ότι παρά το

γεγονός ότι το συνολικό ύψος των δανείων αυτών είναι ιδιαίτερα µεγάλο, η όλη διαδικασία έχει προχωρήσει πολύ αργά χωρίς αποτελέσµατα
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µέχρι στιγµής.

Οι επενδυτικοί οίκοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τοµέα αυτό. Βέβαια, η εξαγορά προβληµατικών δανείων από funds προϋποθέτει τη

δυνατότητά τους να αναδιαρθρώσουν και να εξυγιάνουν τις προβληµατικές εταιρείες.

Ο κ. Κρέιζ της Oak Hill Advisors µίλησε για τη δυνατότητα δανεισµού σε υγιείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις για περίοδο 3-5 ετών. Ολοι συµφώνησαν

ότι  στην  Ελλάδα  υπάρχουν  σηµαντικότατες  επιχειρηµατικές  ευκαιρίες,  και  παράλληλα  µεγάλη  ανάγκη  για  τέτοιου  είδους  δραστηριότητα,

δεδοµένου  ότι  οι  τράπεζες  δεν  µπορούν  να  ικανοποιήσουν  τις  ανάγκες  των  µικροµεσαίων  επιχειρήσεων.  Σε  Αµερική  και  Ευρώπη  πολλές

µικροµεσαίες ικανοποιούν τις δανειακές και κεφαλαιακές εν γένει ανάγκες τους από funds και όχι από τις τράπεζες.

Απαντώντας στην ερώτηση υπό ποιες συνθήκες θα αναθεωρούσαν τα επενδυτικά τους σχέδια για την Ελλάδα, απάντησαν ότι κάτι τέτοιο θα

συνέπιπτε µε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Ο µόνος που δήλωσε µόνιµη επενδυτική παρουσία, εκτός από περίπτωση ακραίων καταστάσεων,

ήταν ο κ. Λογοθέτης.

Συνοψίζοντας  το  πνεύµα  των  επενδυτών,  ο  κ.  Μπορνόζης  τόνισε:  «Σήµερα  υπάρχει  µεγάλος  ανταγωνισµός  µεταξύ  των  χωρών  για  την

προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η κάθε χώρα πρέπει να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, ελκυστικό και σταθερό περιβάλλον

για να προσελκύσει επενδύσεις. Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να συνεχιστούν διότι είναι επωφελείς για τη χώρα».

newmoney.gr
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Νέα Υόρκη.- Το κυβερνητικό έργο στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων, τις προοπτικές της ελληνικής

οικονοµίας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να υπάρξει σταθερότητα και ν µην διακυβευθούν οι

πενταετείς θυσίες του ελληνικού λαού, παρουσίασαν τέσσερεις Ελληνες υπουργοί και αρκετά στελέχη

εταιριών και οργανισµών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, µαζί και στελέχη από διεθνείς επενδυτικές

τράπεζες και οργανισµούς, στο φετινό 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link. που

πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 1η ∆εκεµβρίου στο Μανχάταν.

Περισσότερα από 1000 στελέχη συµµετείχαν στο Συνέδριο που τους προσέφερε εκτεταµένη δυνατότητα

πληροφόρησης, marketing και δικτύωσης. Συµµετείχαν σύνεδροι και διακεκριµένοι οµιλητές από όλο το

φάσµα του οικονοµικό-επενδυτικού κοινού, όπως Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, επενδυτικές και

εµπορικές τράπεζες, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και διεθνή και οµογενειακά µέσα µαζικής

ενηµέρωσης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια

εκτεταµένη δυνατότητα επαφών µέσω περισσότερων από 150 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες

και µη εταιρείες καθώς και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Τα Επενδυτικά Συνέδρια της Capital Link αποτελούν ένα καθιερωµένο και αναγνωρισµένο θεσµό που

περιβάλλεται από το σεβασµό και την εκτίµηση των επενδυτών στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την

Αθήνα και ο οργανισµός από το 1995, προσπαθεί 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 ΗΠΑ.

Συµµετείχαν: ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας κι ο υφυπουργός

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκης Παπαγεωργίου.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Ανοίγοντας το συνέδριο ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, τόνισε την εµφανή βελτίωση

στη στάση των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα. Σηµαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε

διάφορους τοµείς και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την υλοποίηση

επενδύσεων δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σηµαντικά επιτεύγµατα στο χώρο της οικονοµίας

Εκείνο το οποίο ζητούν οι επενδυτές παντού στον κόσµο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό

πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων.

Η πολιτική αντιπαλότητα και αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο τα οικονοµικά

επιτεύγµατα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει την ροή των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι

σηµαντικός µοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την Ελληνική κοινωνία. Υπάρχει

µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά

συνέπεια η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, την προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµίας

και της ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιµο επενδυτικό

περιβάλλον.

«Η ελληνική οικονοµία αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς», ο πρεσβευτής της Ελλάδας στις ΗΠΑ Χρίστος

Παναγόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει στη χώρα, υπογραµµίζοντας

ιδιαίτερα τις «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» στον τοµέα της ενέργειας.

Ο κ. Παναγόπουλος επισήµανε, µεταξύ άλλων, ότι η ελληνική οικονοµία κατά το πρώτο τρίµηνο του

2014 έχει δείξει αύξηση 1,7% και, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η

ελληνική οικονοµία το 2015 θα παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση του 2,9% και 3,7% το 2016.

Στη συνέχεια, σηµείωσε ότι για πρώτη φορά, µετά από πολλές δεκαετίες, ο προϋπολογισµός εµφανίζει

πρωτογενές πλεόνασµα.

Τέλος, ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι «το 2014 η ελληνική οικονοµία επέστρεψε στις αγορές, µε θετική
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προοπτική», τονίζοντας ότι «µεγάλες ξένες πολυεθνικές εταιρείες δείχνουν την ανανεωµένη εµπιστοσύνη

της διεθνούς κοινότητας στην Ελλάδα και στις προοπτικές της οικονοµίας µας».
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Προσέλκυση επενδύσεων στο 16ο Ετήσιο
Capital Link

Agronews |  08/12/2014 - 04:00 µµ

Τέσσερις Έλληνες Υπουργοί πλαισιωµένοι από µεγάλες ∆ιεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς συµµετείχαν

στο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ένα Συνέδριο. Πρόκειται για ένα θεσµό,

που διοργανώνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και οικονοµικών συνθηκών της

Ελλάδος και έχει καθιερωθεί ως η κύρια πλατφόρµα µέσω της οποίας οι Αµερικανοί επενδυτές

ενηµερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και για τις επενδυτικές και

επιχειρηµατικές προοπτικές.

Το Συνέδριο µε τίτλο «Investing for Growth» διοργανώθηκε από

την  Capital Link, για 16η χρονιά, τη ∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου 2014

στη Νέα Υόρκη στο Metropolitan Club, σε συνεργασία µε το  NYSE

Euronext, µε µεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισµούς. Τέλεσε

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

σε συνεργασία µε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα

Υόρκη, το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας της µόνιµης

Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στα Ηνωµένα Έθνη και το Ελληνικό

Εµπορικό Τµήµα.

Το φετινό Συνέδριο είχε ιδιαίτερη σηµασία, διότι η πολιτική αντιπαλότητα στην Ελλάδα κινδυνεύει να

αποπροσανατολίσει τους επενδυτές από τις σηµαντικές επιτυχίες στην οικονοµία και στον τοµέα των

µεταρρυθµίσεων, που έχουν επιτευχθεί µε θυσίες του Ελληνικού λαού. Η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση των

επενδυτών ειδικά σε περιόδους κρίσεων βοηθά στην αποκατάσταση της εικόνας της χώρας µας και η οργανωµένη

ανωτάτου επιπέδου κυβερνητική συµµετοχή συνέβαλε αποφασιστικά σε αυτό. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σ’ αυτή τη κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα, περισσότερα από 1000 στελέχη

συµµετείχαν στο Συνέδριο που τους προσέφερε εκτεταµένη δυνατότητα πληροφόρησης, marketing  και δικτύωσης.

Συµµετείχαν Σύνεδροι και διακεκριµένοι οµιλητές από όλο το φάσµα του οικονοµικό-επενδυτικού κοινού όπως

Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, επενδυτικές και εµπορικές τράπεζες, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων,

οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και διεθνή και

οµογενειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 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. Τα Επενδυτικά Συνέδρια της  Capital

Link αποτελούν ένα καθιερωµένο και αναγνωρισµένο θεσµό που περιβάλλεται από το σεβασµό και την εκτίµηση των

επενδυτών στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα.

Στο φετινό Συνέδριο, µια υψηλού επιπέδου αποστολή αποτελούµενη από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, στελέχη

εταιριών και οργανισµών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, και στελέχη από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και

οργανισµούς εξέθεσαν τα επιτεύγµατα, τις µεταρρυθµίσεις και προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα,

παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και στο χρηµατιστήριο, καθώς και σε σηµαντικούς τοµείς

όπως οι τράπεζες, οι επενδύσεις και private equity, η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες, η ανάπτυξη υποδοµών, τα

ακίνητα, ο τουρισµός, οι µεταφορές και η ναυτιλία.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα επαφών
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µέσω περισσότερων από 150 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα µέλη της

Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα funds και οργανισµούς που συµµετείχαν µε εκπροσώπους τους : Alden

Global, Allianz Global Investors,  American Century Investments,  Aurelius Capital Management, LP,  BlackRock, 

BNY Mellon,  Bluecrest Capital, Brock Capital,  Brookfield Investment Management, Calamos Investments, Caravel

Management, Castlelake,  Cerberus Capital, Europacific Capital,  Cleargate Capital, Constellation Capital

Management, Contrarian Capital Management, D. E. Shaw & Co., Fidelity Investments,  Fidetrust Investments Ltd,

Fiduciary Trust Company International,  Fortress Investment Group, Four Wood Capital Partners, Fortress Group,

Franklin Mutual Advisers, GBM Advisors, Glenmede Funds,  J.P. Morgan Asset Management,  Greylock Capital,

Highfields Capital, Horizon Capital Management, Jefferies Capital Partners,  King Street Capital Management,

Lazard Asset Management,  Lexington Capital Management,  LF Advisors Llc, Marathon Asset Management,

Mercury Capital Advisors,  Mizuho Securities USA,  Moelis & Company,  Monarch Alternative Capital, Morgan

Stanley Wealth Management,  Oaktree Capital Management, LP, Paulson & Co.,  Prudential,  Rhone Group,  Robotti

& Co Advisors, Sandglass Capital Management, Soros Fund Management,  Sunrise Securities,  Third Point

Partners,  TIAA-CREF, Wellington Management, Wells Fargo Advisors,  WL Ross & Co. LLC, και πολλά άλλα.

∆ιεθνώς καταξιωµένοι και αναγνωρισµένοι Greek American Leaders, οι εταιρίες των οποίων είναι brand names

εισηγµένες σε Αµερικανικά Χρηµατιστήρια  και οι οποίοι µας κάνουν περήφανους διεθνώς υποστήριξαν το Συνέδριο

µε την παρουσία τους, ενδεικτικά αναφέροντας : κ. John Calamos – Calamos Investments,  κ. Dean  Dakolias,

FORTRESS INVESTMENT GROUP, κ. John Catsimatidis, Chairman RED APPLE GROUP, κ. Μichael Angeliadis –

Angeliadis Inc. , κ. Nick Gage,  κ. Andrew Liveris – Dow Chemical, κ. Nick Lazares, Chairman & CEO-Admirals

Bank, κ. Denis Mehiel- Four M Investments, κ. George Logothetis, Chairman & CEO, LIBRA GROUP, κ.  John S.

Koudounis, President & Chief Executive Officer of Mizuho Securities USA.

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του επικοινωνιακού µηνύµατος της Ελλάδος, η Capital Link εξασφάλισε

την ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο διεθνών ΜΜΕ: Bloomberg, Reuters, Institutional Investor, Platts,

εκπροσωπούµενα από τους:  κ. Pimm Fox, Anchor- Bloomberg Radio, κ. Daniel Bases, Global Investment

Correspondent - Reuters, κ. John Kingston, Director of News - Platts και κ. Tom Buerkle, International Editor -

Institutional Investor οι οποίοι συµµετείχαν συντονίζοντας πάνελ οµιλητών, καθώς και την υποστήριξη του Barron’s.

Όλες τις εκδηλώσεις κάλυψε τηλεοπτικά ο TV Station Antenna Satellite καθώς και η οµογενειακή New Greek TV.

ΠΡΩΙΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου χαιρετισµού τόνισε την εµφανή

βελτίωση στη στάση των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα. Σηµαντικοί οίκοι έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορους

τοµείς και πολλοί άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης για την υλοποίηση επενδύσεων δεδοµένου ότι η

Ελλάδα έχει να επιδείξει σηµαντικά επιτεύγµατα στο χώρο της οικονοµίας Εκείνο το οποίο ζητούν οι επενδυτές

παντού στον κόσµο είναι ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολιτική σταθερότητα που επιτρέπει την

υλοποίηση των επενδύσεων. Η πολιτική αντιπαλότητα και αβεβαιότητα που επικρατεί σήµερα τείνει να θέσει σε

κίνδυνο τα οικονοµικά επιτεύγµατα και να αποθαρρύνει ή να επιβραδύνει την ροή των επενδύσεων. Οι επενδύσεις

είναι σηµαντικός µοχλός για την ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την Ελληνική κοινωνία. Υπάρχει µεγάλος

ανταγωνισµός µεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια η Ελλάδα

πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, την προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας και

να προσφέρει στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιµο επενδυτικό περιβάλλον.

Το Συνέδριο άνοιξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες, Χρίστος Παναγόπουλος ο οποίος µεταξύ

άλλων δήλωσε τα εξής: «Στο πρώτο τέταρτο του 2014, η Ελληνική οικονοµία σηµείωσε πρόοδο 1.7%. Σύµφωνα µε

πρόσφατες αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2015 η Ελληνική Οικονοµία θα σηµειώσει περαιτέρω

ανάπτυξη 2.9% και το 2016 ανάπτυξη 3.7%.  Για πρώτη φορά µετά από πολλές δεκαετίες, ο προϋπολογισµός θα

δείξει πρωτογενές πλεόνασµα, τόσο στο φορολογικό όσο και σε τρεχούµενους λογαριασµούς. Ως αποτέλεσµα της

παραπάνω «µακροοικονοµικής βελτίωσης», σε συνδυασµό µε το εκτεταµένο πρόγραµµα διαρθρωτικών

µεταρρυθµίσεων, η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά 17 θέσεις, όπως αναφέρει η έκθεση της Παγκόσµια

Τράπεζας για την Επιχειρηµατικότητα στο 2014. Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων προχωρεί και η πρόσφατη
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προσφορά για τα περιφερειακά αεροδρόµια δείχνει το αυξανόµενο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Η ελληνική

οικονοµία αυτή τη στιγµή αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς και γίνεται ένας προορισµός που οι διεθνείς επενδυτές αξίζει να

εξετάσουν».

 

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς συµµετείχε στο Συνέδριο και στο  µαγνητοσκοπηµένο του

µήνυµα µε τίτλο «Μια Νέα Εποχή Ευκαιριών για την Ελλάδα» ("A New Era of Opportunity for Greece"),  τόνισε 

µεταξύ άλλων: «Πιστεύω ακράδαντα ότι, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και για όλη την

Ευρώπη, η στενή συνεργασία ανάµεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ µπορεί να είναι πιο εποικοδοµητική και αµοιβαίως

επικερδής από ό, τι στο παρελθόν. Το φετινό ετήσιο Capital Link Greek Investor Forum είναι µεγίστης σηµασίας,

δεδοµένης της επιτυχούς αναµόρφωσης που έχει ήδη υλοποιηθεί και της «επανεκκίνησης» της ελληνικής οικονοµίας

που έχει ήδη δροµολογηθεί.  Χάρη στις προσπάθειες όλων των Ελλήνων, όλοι οι τοµείς χαρακτηρίζονται από

σαρωτικές µεταρρυθµίσεις, την αγώνα ενάντια της γραφειοκρατίας, καθώς και των διαφόρων εκτεταµένων

ανεπαρκειών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την οικονοµία της µε έναν άνευ προηγουµένου γρήγορο και

αποτελεσµατικό τρόπο. Τώρα καταλαµβάνουµε την πρώτη θέση όσον αφορά την δηµοσιονοµική προσαρµογή,

πρώτοι στο ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το τρίτο τρίµηνο του 2014 και µεταξύ των πρώτων, σύµφωνα µε τις

προβλέψεις, για την ανάπτυξη το 2015, ενώ παράλληλα σχεδιάζουµε φορολογικές µεταρρυθµίσεις ευνοϊκές για τους

επενδυτές. Οι διεθνείς επενδυτές ήδη εισέρχονται στην Ελληνική αγορά και επενδύουν στις πολλαπλές ευκαιρίες

που υπάρχουν σε όλους τους βασικούς τοµείς της οικονοµίας».

Ο κ. Jyrki Katainen, Vice President European Commission for Jobs, Growth, and Investment & Competitiveness

συµµετείχε επίσης µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του και µεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Παγκόσµια οικονοµία έχει

ανάγκη από µία σηµαντική ώθηση. Στην Ευρώπη, αντιµετωπίζουµε µια σηµαντική µείωση των επενδύσεων η οποία

εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη. Σε σύγκριση µε την κορύφωση του 2007, οι επενδύσεις  στην Ευρωπαϊκή

Ένωση έχουν µειωθεί κατά 430 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου. Γι’ αυτό το λόγο έχουµε ήδη δροµολογήσει ένα

πλάνο επενδύσεων, µία µέγιστη επενδυτική στρατηγική, που σχηµατίζει ένα τρίγωνο µε τις 3 κορυφές: α) Τη

δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταµείου σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε ενεργητικό

21 δις ευρώ και δανειοδοτική ικανότητα άνω των 60 δις ευρώ. Το Ταµείο αυτό αναµένεται σε συνεργασία µε άλλους

φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αναµένεται να πραγµατοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις σε τοµείς

υψηλοτέρου ρίσκου και σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνολικής αξίας άνω των 300 δις ευρώ. β) Την κατάρτιση µιας

σειράς επενδύσεων σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, γ) Την ουσιαστική αναµόρφωση

της ενιαίας αγοράς ώστε να αρθούν τα εµπόδια για τις επενδύσεις που αντιµετωπίζει από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό

το σχέδιο δεν είναι µια µαγική σφαίρα που θα µετατρέψει  την ευρωπαϊκή οικονοµία.  Αλλά αν εφαρµόσουµε και τα

τρία σκέλη του, θα αλλάξουµε το ευρωπαϊκό επενδυτικό τοπίο µόνιµα, και δοµικά, προς το καλύτερο. Για άλλη µια

φορά η Ευρώπη γίνεται ένας ελκυστικός τόπος για επενδύσεις».

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστας

Σκρέκας. Ο Υπουργός δήλωσε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του: «Αφότου η κρίση χτύπησε τη χώρα το 2009, η

Ελλάδα σχεδίασε και εφάρµοσε µία φιλόδοξη στρατηγική µε δύο όψεις: διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και

δηµοσιονοµική προσαρµογή. Η ελληνική κυβέρνηση µετά το 2012, για πρώτη φορά εδώ και µία γενεά, οδηγεί την

ελληνική οικονοµία σε πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης για το 2015 και σε κυκλικά προσαρµοσµένο

πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο για το 2015 υπολογίζεται να είναι το υψηλότερο στον κόσµο. Και συνεχίζουµε τον

ίδιο ρυθµό των µεταρρυθµίσεων του διοικητικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Μέσα σε µόλις σε ένα χρόνο η

Ελλάδα ανέβηκε 111 θέσεις στην έκθεση “Ease of Doing Business Index” της Παγκόσµιας Τράπεζας: από την 147η

θέση το 2013 στην 36η το 2014. Τον Νοέµβριο του 2014 καταργήσαµε τις άδειες λειτουργίας σε 103

επιχειρηµατικούς τοµείς επί συνόλου 404, αίροντας µε αυτόν τον τρόπο τα γραφειοκρατικά εµπόδια που ορθώνονταν

στην υγιή επιχειρηµατικότητα. Πρόκειται για µεγάλη αλλαγή στην ελληνική διοικητική κουλτούρα. Και συνεχίζουµε!»

 

Τον Υπουργό προλόγισε ο κ. Jay Collins, Vice Chairman, Global Corporate & Investment Banking της Citi, ο οποίος

ανέφερε: «Η Citi είναι ευτυχής που για Πέµπτη συνεχή χρονιά είναι κύριος χορηγός και ενεργός συµµέτοχος αυτού
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του εξαιρετικού Συνεδρίου. Η φετινή χρονιά σηµατοδοτεί τον εορτασµό 50 συνεχών ετών παρουσίας της Citi στην

Ελλάδα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουµε τον µεγάλο αριθµό επενδυτών που δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον για τις

προοπτικές της Ελλάδος. Καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει τις ένθερµες προσπάθειές της για την ανάκαµψη

της , εµείς στην Citi είµαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να κτίσει πάνω στις επιτυχίες που πραγµατοποίησε

στο 2014 και να προχωρήσει σε µια περίοδο ανάπτυξης. Το κύριο συµπέρασµα του Συνεδρίου είναι ότι επενδύοντας

στην Ελλάδα σηµαίνει «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη». Το 2014 υπήρξε µια εξαιρετική χρονιά για την Ελλάδα που

αναµένεται να επιτύχει θετική ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξι χρόνια ύφεσης. Τα τελευταία χρόνια µε

επώδυνες και αυστηρές µεταρρυθµίσεις ανταµείφθηκαν από τις κεφαλαιαγορές, όπως αποδεικνύουν οι επιτυχείς

αντλήσεις κεφαλαίων από τις Ελληνικές Τράπεζες και η επιστροφή της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.»

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κεντρικός Οµιλητής αυτής της ενότητας ήταν ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ.  Χρήστος Σταϊκούρας,

οποίος στην παρουσίασή του µε τίτλο:  “The Restructuring of the Greek Economy - Achievements & Targets”

ανέφερε µεταξύ άλλων:  “Σήµερα, η χώρα, µετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης, ανακάµπτει και

επιστρέφει σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης, έχει σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά της και επιτυγχάνει

σηµαντικά πρωτογενή πλεονάσµατα, έχει αντιµετωπίσει τα υψηλά «δίδυµα» ελλείµµατά της, έχει θέσει σε εφαρµογή

ένα ευρύ φάσµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και έχει ανακεφαλαιοποιήσει µε επιτυχία το τραπεζικό της σύστηµα.

Αυτό είναι το αποτέλεσµα των πρωτοφανών θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας προκειµένου να επιτευχθεί η επώδυνη,

αλλά αναγκαία, δηµοσιονοµική εξυγίανση.  Συνεπώς, βήµα-βήµα, η χώρα βγαίνει από την κρίση. ∆εν αρκεί όµως

αυτό. Είναι αλήθεια ότι η βιώσιµη δηµοσιονοµική πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν είναι από µόνη της ικανή

προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία. Απαιτείται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,

επαναξιολόγηση πολιτικών και προτεραιοτήτων και, σε εγχώριο επίπεδο, ο σχεδιασµός της «επόµενης µέρας» για

την Ελληνική οικονοµία, ώστε να µετατραπεί η παρούσα σταθεροποίηση σε βιώσιµη ανάπτυξη, µε κοινωνική

συνοχή. Αυτή είναι η νέα µεγάλη πρόκληση για τη χώρα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόµαστε για τον σχεδιασµό

και την εφαρµογή ενός ρεαλιστικού σχεδίου οικονοµικής πολιτικής. Οι βασικές προτεραιότητές του περιλαµβάνουν τη

σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη συνέχιση επίτευξης βιώσιµων

πρωτογενών πλεονασµάτων, τη βελτίωση της «ποιότητας» των δηµόσιων οικονοµικών, την ενίσχυση της

αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών, τη συνέχιση της διοικητικής µεταρρύθµισης, την προσέλκυση

επενδύσεων και την ενίσχυση των εξαγωγών µέσω της επιτάχυνσης των µεταρρυθµίσεων στις αγορές προϊόντων

και υπηρεσιών, την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εντατική εφαρµογή του

προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς και την εξοµάλυνση της

πιστωτικής επέκτασης και της ρευστότητας της αγοράς. Ως χώρα έχουµε διανύσει µεγάλη απόσταση. Είµαστε στο

σωστό δρόµο. Οι οικονοµικές προοπτικές της Ελλάδας είναι ενθαρρυντικές και έχουν διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις

για την επιστροφή κεφαλαίων στην οικονοµία. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη»

στην Ελλάδα».

Ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆), παρουσίασε το

πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων και δήλωσε: «Με περισσότερες από 15 αποκρατικοποιήσεις σε εξέλιξη και

έχοντας ολοκληρώσει µε επιτυχία 21 αποκρατικοποιήσεις και συναλλαγές ύψους €7,7 δισ., το ΤΑΙΠΕ∆ έχει καταφέρει

να συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων δεν

αποτελεί υποχρέωση που τίθεται από τις συµφωνίες µε τους εταίρους, αλλά µεταµορφώνει την ελληνική οικονοµία,

µέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, της αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης οργανισµών και της δηµιουργίας θέσεων

εργασίας».

 

ΕΛΛΑ∆Α, ΕΥΡΩΠΗ &  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PANEL DISCUSSION: Παγκόσµια Οικονοµία – Ευρώπη & Ελλάδα Παρούσα κατάσταση & προοπτικές:

Η Εισαγωγική παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε από τον κ.  Θεµιστοκλή Φιωτάκη, Senior Economist, Global Macro &

Markets Group της Goldman Sachs. Ο κ. Φιωτάκης δήλωσε: «Το 2015 θα είναι µια χρονιά κατά την οποία η

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από τα µέσα του 2006. Αλλά η απόκλιση
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στην ανάπτυξη ανάµεσα στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσµο σηµαίνει ότι ουσιαστικά τα επιτόκια αποκλίνουν. Τα

υψηλότερα επιτόκια των ΗΠΑ απέναντι σε Ευρώπη και Ιαπωνία υπονοούν ότι η δύναµη του δολαρίου πιθανότατα θα

αυξηθεί.  Ταυτόχρονα βλέπουµε περαιτέρω καθοδικούς κινδύνους για τις τιµές του πετρελαίου, καθώς η αύξηση της

προσφοράς από χώρες που δεν είναι µέλη της OPEC εξακολουθεί να ξεπερνά την αύξηση της ζήτησης. Οι

χαµηλότερες τιµές των αγαθών πιθανότατα να σύρουν τον παγκόσµιο πληθωρισµό χαµηλότερα µέχρι τα µέσα του

2015. Σε άλλα µέρη στον κόσµο, αναµένουµε η ανάπτυξη στην Κίνα να συνεχίσει έως µέτρια, η οποία θα ενισχύσει

περαιτέρω καθοδικά τους κινδύνους των τιµών των προϊόντων.  Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να

συνεχίσει την ποσοτική χαλάρωση κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, καθώς η ανάπτυξη παραµένει αναιµική και ο

πληθωρισµός παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Τα δεδοµένα στην Ελλάδα συνεχίζουν να βγαίνουν καλύτερα ακόµη

και από την ανοδική µας πρόβλεψη. Αλλά οι πολιτικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν και έχουν σταθµιστεί µε ελληνικά

περιουσιακά στοιχεία (και πιθανότατα να συνεχίσουν να το κάνουν)».

Το πάνελ συντόνισε ο κ. Pimm Fox, Anchor - Bloomberg Radio & TV

Στο πάνελ συµµετείχαν: ο κ. John P. Calamos Sr., Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer της

Calamos Investments(NASDAQ:CLMS), ο κ. George Saravelos, Cross Markets Strategist της Deutsche Bank

Securities, Inc., ο κ. Θεµιστοκλής Φιωτάκης, Senior Economist, Global Macro & Markets Group της Goldman Sachs,

ο κ. Rishi Goyal, Mission Chief For Greece of International Monetary Fund (IMF), και ο κ. Paul Mortimer-Lee, Global

Head of Market Economics, Chief Economist North America της  BNP Paribas.

Ο κ. Rishi Goyal, Mission Chief For Greece of International Monetary Fund (IMF) αναφέρθηκε λεπτοµερώς στην

εντυπωσιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελληνική οικονοµία και τόνισε ότι η πρόκληση είναι τώρα η συνέχιση

των µεταρρυθµίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών. Πρέπει να εξακολουθήσει η προσπάθεια δηµοσιονοµικής

προσαρµογής, ώστε το πρωτογενές πλεόνασµα να διευρύνεται κάθε χρόνο µε σκοπό να πετύχει τους στόχους του

προγράµµατος φθάνοντας το 4.5% το 2016. Αυτό θα συµβάλλει και στην µείωση του δηµοσίου χρέους. Το ∆ΝΤ δεν

επιδιώκει επώδυνες οριζόντιες µειώσεις µισθών και συντάξεων. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η

εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα και η βελτίωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, στόχοι για τους  οποίους η

κυβέρνηση ήδη καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες. Επί πλέον πρέπει να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις στις

αγορές προϊόντων και εργασίας, που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Τέλος, εξήρε

την επιτυχία των Ελληνικών τραπεζών να αντλήσουν σηµαντικά κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές ενισχύοντας την

κεφαλαιακή τους δοµή και τόνισε πως δεν υπάρχει άµεσος κίνδυνος για το τραπεζικό σύστηµα. Κατέληξε

αναφέροντας ότι σηµαντική πρόκληση είναι η διαχείριση των προβληµατικών δανείων, πράγµα όµως το οποίο θα

απελευθερώσει κεφάλαια από αντιπαραγωγικές ή µη αποδοτικές χρήσεις και θα τα διοχετεύσει σε δυναµικούς τοµείς

βοηθώντας την ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στις συνοµιλίες µε την κυβέρνηση χαρακτηρίζοντάς τες

εποικοδοµητικές και τονίζοντας ότι κοινός στόχος και επιθυµία είναι η επίτευξη συµφωνίας το συντοµότερο δυνατόν.

Ο κ. Calamos, έδωσε έµφαση σε κάποια παγκόσµια γεγονότα που διαδραµατίστηκαν το 2015 και έπειτα. Ειδικότερα,

έθεσε αρκετά σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να παρέχουν δυσµενείς εξελίξεις για την παγκόσµια ανάκαµψη:

τη µετάβαση των ΗΠΑ προς τη νοµισµατική οµαλότητα, την οικονοµική αστάθεια της Ευρωζώνης, την τοποθέτηση

των γεωπολιτικών κινδύνων, την κατάρρευση των Abenomics, εν δυνάµει νοµισµατικούς πολέµους ως αποτέλεσµα

ενός ισχυρού δολαρίου, και κατά πόσον η ανάκαµψη στην Ελλάδα θα επηρεαστεί αρνητικά από τον αυξηµένο

πολιτικό κίνδυνο δηµιουργώντας µια αύξηση της µεταβλητότητας στην αγορά. ∆ιερεύνησε τα ανωτέρω θέµατα µε

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και συζήτησε τις στρατηγικές που οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να

προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε ό, τι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένα ασταθές, αλλά προς τα πάνω

µεταβαλλόµενο περιβάλλον αγοράς.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κατά την παρουσίαση του ΟΤΕ, ο Γενικός ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του Οµίλου,  κ. Μπάµπης

Μαζαράκης, ανέλυσε το πολυεπίπεδο πρόγραµµα που εφάρµοσε ο ΟΤΕ για την αναχρηµατοδότηση του δανεισµού

του, καθώς και το µετασχηµατισµό της Εταιρείας, που οδηγεί σε σταθερά βελτιούµενη πορεία και αποτελέσµατα.

Επίσης, επεσήµανε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει αισιοδοξία για τη
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µελλοντική πορεία του ΟΤΕ. Ο κ. Μαζαράκης επεσήµανε τις προκλήσεις κατά την υλοποίηση του προγράµµατος εν

µέσω της οικονοµικής  κρίσης, ενώ  παρουσίασε τις επιµέρους στρατηγικές κινήσεις που εξασφαλίζουν τη βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του ΟΤΕ. Κατά την παρουσίαση, ο CFO

του Οµίλου ΟΤΕ επανέλαβε τη δέσµευση της εταιρείας για επενδύσεις ύψους €1,2 δισ. για την τετραετία µόνο στην

Ελλάδα, κυρίως για δίκτυα Νέας Γενιάς και προς όφελος των καταναλωτών και της χώρας.

Panel Discussion: Οι Παγκόσµιες Κεφαλαιαγορές & η Περίπτωση του Ελληνικού χρέους

Το πάνελ συντόνισε ο κ. Daniel Bases, Global Investment Correspondent του Reuters.

Στο πάνελ συµµετείχαν: Ο κ. Μπάµπης Μαζαράκης, Group CFO του ΟTE, ο κ. Αντώνης Κεραστάρης, Group CEO

της Intralot, ο κ. Emilios Kyriacou, Managing Director της Citi, ο κ. Edoardo Rava, Director, Debt Capital Markets,

Corporates Greece & Italy της BNP Paribas και ο κ.  Nicholas Exarchos, Head of Corporate Finance, Greece and

Cyprus της Deutsche Bank.

Οι προοπτικές για το ελληνικό εταιρικό χρέος είναι δεµένες, όπως ήταν αναµενόµενο, µε την πολιτική κατάσταση

στην Αθήνα. Η αβεβαιότητα για τις προεδρικές εκλογές, η δυνατότητα για πρόωρες εκλογές το Μάρτιο και το

ευρύτερο ζήτηµα των ευρωπαϊκών επιτοκίων στροβιλίζονται γύρω από µια αγορά που παραµένει ακόµα σε µεγάλο

βαθµό κλειστή. Το “Thomson Reuters Deals Intelligence data” δείχνει µια αύξηση στις εκδόσεις οµολόγων αλλά η

αγορά έχει γίνει πιο περιοριστική για τις δανειζόµενες εταιρίες στο δεύτερο µισό του χρόνου. Για τους µεγάλους

εκδότες, είναι αναγκαίο να έχουν την δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την αγορά σε άµεσα χρονικά περιθώρια.

Το πάνελ για το εταιρικό χρέος αναφέρθηκε στα παραπάνω ζητήµατα.

O κ. Emilios Kyriacou, Managing Director της Citi, δήλωσε: «Η ανάγκη για εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης µετά

το ξέσπασµα της κρίσης του κρατικού χρέους της Ελλάδα οδήγησε τις Ελληνικές επιχειρήσεις στις διεθνείς

κεφαλαιαγορές Υψηλής Απόδοσης. Αυτή η επιλογή, που εισήγαγε η Citi για πρώτη φορά  στην Ελλάδα το 1997,

επιταχύνθηκε µόνο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς οι Ελληνικές επιχειρήσεις θέλησαν να αναχρηµατοδοτήσουν τις

ανάγκες τους πέραν από το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, που δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει να

διαδραµατίζει το ρόλο του ως σχεδόν αποκλειστικού παρόχου χρηµατοδότησης στις Ελληνικές επιχειρήσεις µε

καλύτερους όρους από τη διεθνή αγορά οµολόγων.  Αν και οι αγορές παραµένουν ευαίσθητες στις Ελληνικές

µακροοικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις, δεδοµένων των σηµερινών συνθηκών, η πρόσβαση ελληνικών

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές οµολόγων παραµένει µια ζωντανή εναλλακτική λύση και πρέπει να

ενσωµατωθούν στη στρατηγική τους».

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεντρικός Οµιλητής της ενότητας ήταν ο  Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.

Ασηµάκης Παπαγεωργίου  µε τίτλο οµιλίας “Energy Policy & Objectives” ο οποίος ανέφερε µεταξύ άλλων: «Η

σηµασία του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την ευηµερία και την αναβάθµιση του γεωπολιτικού ρόλου

της Ελλάδας είναι τεράστια. Γι΄ αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια να καθυστερήσουµε τις προσπάθειές µας προς µια

πιο ανταγωνιστική και λειτουργική αγορά ενέργειας. Συνεχίζουµε τη µεταρρυθµιστική µας πορεία µε

αποφασιστικότητα και σύνεση, γιατί τα τελευταία δυο χρόνια αποκτήθηκαν µε κόπους και θυσίες η σταθερότητα και

οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.  Όλα αυτά δεν µπορούµε να επιτρέψουµε να πάνε χαµένα για κανένα

λόγο. Η Ελλάδα είναι οριστικά αναπόσπαστο κοµµάτι της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είναι οριστικά στο

δρόµο της Σταθερότητας, της Ανάκαµψης και της Ανάπτυξης».

 

Panel Discussion: Trends, Developments & Outlook

Το πάνελ συντόνισε ο κ. John Kingston (http://forums.capitallink.com/greece/2014/bios/kingston.htm), Director of News της Platts.

Στο πάνελ συµµετείχαν: η κα Ράνια Αικατερινάρη, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ∆ΕΗ, Ο κ. Arnaud

Jossien , ∆ιευθυντής της BNP Paribas, και ο κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, EMEA Power & Utilities της

Citi.
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Το πάνελ για τον ενεργειακό τοµέα στην Ελλάδα επικεντρώθηκε σε διάφορες ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται σε

εξέλιξη ή εξετάζονται. Κυριάρχησε βέβαια η περσινή αποτυχία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ , της ελληνικής κρατικής

εταιρείας µεταφοράς φυσικού αερίου.  Παρόλα αυτά, όπως σηµείωσε η κα Ράνια Αικατερινάρη, Αναπληρωτής

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), «Κάθε ιδιωτικοποίηση είναι µοναδική. Η

αποτυχία της ∆ΕΠΑ δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εµποδίζει µια πιθανή πώληση των εν λόγω περιουσιακών

στοιχείων ως µέρος της ∆ΕΗ, η οποία και έχει προγραµµατιστεί , ή των Ελληνικών Πετρελαίων, που κατά 35 %

ανήκουν στην κυβέρνηση , ένα ποσοστό που πρόκειται να εκποιηθεί.  Ο κ. Arnaud Jossien , ∆ιευθυντής της BNP

Paribas , σηµείωσε ότι τα στοιχεία ενεργητικού της Ελλάδος περιλαµβάνουν ένα τοµέα διύλισης υψηλής απόδοσης,

που ενισχύουν την ελκυστικότητά σε περίπτωση πώλησης.

H κα Αικατερινάρη δήλωσε συγκεκριµένα: «Η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και

µία από τις µεγαλύτερες στη ΝΑ Ευρώπη, µε παρουσία σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας. Με ιστορία πάνω από 60 έτη, η ∆ΕΗ έκανε πραγµατικότητα τον εξηλεκτρισµό στην Ελλάδα,

ηλεκτροδοτώντας  και  περισσότερα από 50 νησιά (µέσω 36 αυτόνοµων σταθµών), που την κάνει µοναδική διεθνώς.

Σήµερα, η ∆ΕΗ συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην Ελληνική οικονοµία και ανάπτυξη, τόσο ως

παραγωγός όσο και ως προµηθευτής ηλεκτρικής  ενέργειας µε περισσότερους από 7,4 εκατ. πελάτες. Παρά τις

δύσκολες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, τα τελευταία 5 χρόνια η ∆ΕΗ έχει υλοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις

σε στρατηγικά έργα δικτύων και  παραγωγής, συνολικού ύψους € 4,7 δις. Αυτό επιτεύχθηκε, µεταξύ άλλων, µέσω

της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της και της άντλησης νέων κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των €

1,5 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την επιτυχή έκδοση οµολόγου ύψους € 700 εκατ. τον

περασµένο Απρίλιο σε διεθνείς επενδυτές. Ακόµα πιο σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι η ∆ΕΗ υλοποίησε αυτά τα

χρόνια ένα  τεράστιο πρόγραµµα µείωσης κόστους, το οποίο οδήγησε σε µείωση κατά 38% της µισθοδοσίας και των

ελεγχόµενων δαπανών. Βασικό στοιχείο στην αντιµετώπιση της κρίσης ήταν και η συλλογική προσπάθεια, το

ανθρώπινο και στελεχιακό της δυναµικό, που µε συνέπεια και αποφασιστικότητα αντιµετώπισε τις προκλήσεις. Παρά

ταύτα, η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται ακόµα σε µεταβατικό στάδιο. Για τη ∆ΕΗ είναι σηµαντικό η

αγορά να µετεξελιχθεί σε µια νέα,  απελευθερωµένη και πιο διαφανή αγορά, µε λιγότερες ρυθµιστικές αβεβαιότητες,

προσφέροντας  το σταθερό εκείνο περιβάλλον που απαιτείται για τον σχεδιασµό της µελλοντικής λειτουργίας,

ανάπτυξης και οικονοµικής απόδοσης κάθε µεγάλης εταιρείας. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όχι µόνο για

την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της  ασφάλειας εφοδιασµού,  της

ανταγωνιστικότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας».

Ο κ. Escondrillas δήλωσε:  «Τα τελευταία χρόνια, οι Ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν επηρεαστεί

αρνητικά από την µειωµένη ζήτηση και τις χαµηλότερες τιµές στην ενέργεια.  Επιχειρήσεις όπως η ∆ΕΗ έχουν κάνει

µια µεγάλη προσπάθεια για τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, των κεφαλαιακών δαπανών, των µερισµάτων και

προβαίνουν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να προσαρµοστούν και να δηµιουργήσουν  θετική ταµειακή

ροή. Στο µέλλον ως επί το πλείστον, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα προτιµούν ως βασική δραστηριότητα την

άνεση των δικτύων διανοµής, της λιανικής / υπηρεσιών και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η συµβατική

παραγωγή θα συνεχίσει να εξυπηρετείται από τις υπάρχουσες εταιρίες συνολικών υπηρεσιών ή αυξανόµενα, από

εξειδικευµένες εταιρίες παραγωγής (όπως Fortum ή της E.ON spin-off) ή από οικονοµικούς παράγοντες (όπως η

Macquarie ή Vitol)».

«Εξερεύνηση & Εξόρυξη Πετρελαίου -Μετασχηµατίζοντας την περιφερειακή ενεργειακή ∆υναµική» ήταν το θέµα της

παρουσίασης του κ. Edward F. Cox, Director της Noble Energy Inc.

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της LAMDA Development, παρουσίασε «Το σχέδιο για το

Ελληνικό: Μια νέα εποχή για την Ελλάδα» και τόνισε: «Το έργο του Ελληνικού είναι η µεγαλύτερη αστική ανάπτυξη

στην Ευρώπη, µια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 8 δις. ευρώ. Το έργο αναµένεται να συµβάλει στην αύξηση του

ΑΕΠ της χώρας κατά 2% δηµιουργώντας περίπου 70.000 θέσεις εργασίας και ουσιαστικά θα καταστήσει την Αθήνα

ξανά ένα διεθνή τουριστικό προορισµό προσελκύοντας περισσότερους από 1.000.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως.

Το έργο εµπλουτίζεται µέσω της δηµιουργίας - µεταξύ άλλων – εµπορικών  αναπτύξεων, ολοκληρωµένων

ξενοδοχειακών µονάδων, µουσείων, τα οποία, σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική ανάπλαση της Αθήνας και της
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δηµιουργίας ενός από τα µεγαλύτερα πάρκα σε παγκόσµιο επίπεδο και το µεγαλύτερο πάρκο στην Ελλάδα µεγέθους

δύο χιλιάδων τ.µ. , θα  εδραιώσουν την Αθήνα όχι µόνο ως έναν τουριστικό, αλλά και ως έναν επενδυτικό και

πολιτιστικό προορισµό».

 

Panel Discussion: Επενδύσεις ακινήτων και Υποδοµές

Το πάνελ συντόνισε ο κ. Πέτρος Μαχάς, Managing Partner της ∆ικηγορικής Εταιρείας Μαχάς & Συνεργάτες.

Στο πάνελ των Ακινήτων συµµετείχαν: ο κ.  Michael Angeliadis, Πρόεδρος της M.A. Angeliadis, Inc., ο κ. Γεώργιος

Χρυσικός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Grivalia Properties, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της

Lamda Development, ο ∆ρ Αριστοτέλης Καρυτινός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και ο κ.

Giovanni Gregoratti, Managing Director της Citi, EMEA Investment Banking.

Στο πάνελ των Υποδοµών & Παραχωρήσεων συµµετείχε: ο κ. Μάνος Πετούσης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής  της

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η οµάδα των οµιλητών για το Real Estate Investing & Infrastructure αναφέρθηκε αρχικά στα έργα που υλοποιούνται

στην Ελλάδα την παρούσα χρονική περίοδο, συγκεκριµένα την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, της χερσονήσου στη

Βουλιαγµένη (δηλαδή το ξενοδοχείο Astir Palace και τη µαρίνα) και των περιφερειακών αεροδροµίων. Επίσης,

συζητήθηκε η προοπτική έργων υποδοµής µε τη µέθοδο της παραχώρησης καθώς η Ελλάδα στοχεύει στην αστική

ανάπτυξη. Η οµάδα των οµιλητών συµφώνησε ότι οι νόµοι και οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί σε ικανοποιητικό

βαθµό λόγω της αύξησης του αριθµού ξένων επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην

Ελλάδα.  

ο κ. Χρυσικός δήλωσε: «Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάµεσα στις 20 πιο ισχυρές εταιρείες του Ελληνικού

Χρηµατιστηρίου. Το όνοµά της προέρχεται από τη σύνθεση τριών λέξεων: Ελλάδα / Επενδύσεις / Αξίες. Οι αξίες

είναι υψίστης σηµασίας για την εταιρεία µας: ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός. Στόχος µας η

δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους µας, τους ανθρώπους µας και την κοινότητά µας. Επενδύουµε σε ακίνητα

που έχουν σαφές  προοπτικές µελλοντικής υπεραπόδοσης, όχι µόνο µέσω ενός σεναρίου συµπίεσης των

αποδόσεων αλλά κυρίως µέσω της ισχυρής πιθανότητας  µελλοντικής αύξησης των εσόδων, αλλά και σε ακίνητα

που µε τη ορθή διαχείρισή τους δύναται να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Επενδύουµε, επίσης, στη

βιωσιµότητα του χαρτοφυλακίου µας µέσω διαφόρων εν εξελίξει πρωτοβουλιών έχοντας ως στόχο τη µείωση

κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα άνω του 25% στα κτίριά µας».

ο κ. Πετούσης δήλωσε: «Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας απετέλεσε σοβαρό πλήγµα για τις εταιρείες

παραχώρησης. Από τη µία, η απώλεια περισσότερο από το 25% Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, σε

συνδυασµό µε µια τεράστια αύξηση στις τιµές των καυσίµων λόγω φόρων, οδήγησε σε πτώση της κυκλοφορίας των

αυτοκινητοδρόµων  -που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ελληνικών παραχωρήσεων-  κατά 35-50%. Η κατασκευή

και στους πέντε νέους αυτοκινητόδροµους σταµάτησε. Από την άλλη, η απότοµη µείωση των δηµοσίων δαπανών, η

αβεβαιότητα και η παγκόσµια τραπεζική κρίση εκµηδένισε και κάθε προοπτική για νέο έργο. Το διαφαινόµενο τέλος

της ύφεσης βρίσκει τον Όµιλο µας- και λίγο-πολύ όλους τους µεγάλους παίκτες του κλάδου- µε ισχυροποιηµένη θέση

στην αγορά, έχοντας επιτύχει σηµαντικές µειώσεις κόστους, εσωτερικές αναδιαρθρώσεις και αξιοσηµείωτη

γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους. Τα έργα των υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόµων έχουν

αναδιαρθρωθεί και τα εργοτάξια ξανανοίξει, ενώ νέα έργα παραχώρησης και ιδιωτικοποιήσεων (τοπικοί

αυτοκινητόδροµοι, εργοστάσια επεξεργασίας απορριµµάτων, αεροδρόµια, λιµάνια, µαρίνες κλπ), έχουν ήδη

δηµοπρατηθεί. Το πρόβληµα της επαρκούς και λογικά τιµολογηµένης µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης

εξακολουθεί να υφίσταται αλλά οι προοπτικές φαίνεται να βελτιώνονται. Η πραγµατοποίηση ικανοποιητικών

διαρθρωτικών αλλαγών, π.χ. στο νοµοθετικό και φορολογικό περιβάλλον, εξακολουθεί να είναι ζητούµενο αλλά

κάποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνονται δειλά-δειλά».

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ

Panel Discussion: Τοποθετώντας την Ελλάδα στην Παγκόσµια Ατζέντα Επενδύσεων- Η ∆ιεθνής Επενδυτική
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Προοπτική

Η Εισαγωγική παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε από τον κ. Στέφανο Ησαΐα, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Enterprise

Greece, ο οποίος δήλωσε: «H Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα εντυπωσιακό παράδειγµα ανάκαµψης. Το 2014 είναι µια

χρονιά ορόσηµο για την Ελληνική οικονοµία, έχοντας επιτύχει βασικούς οικονοµικούς στόχους οι οποίοι

διασφαλίζουν ότι η βάση της οικονοµίας είναι ισχυρή. Όλο και µεγαλύτερος αριθµός επενδυτών συµµετέχει στην

Ελληνική οικονοµία, και αναγνωρίζει την πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται. Παρόλο που

υπάρχουν ακόµα σηµαντικά περιθώρια για περεταίρω βελτιώσεις, η Ελλάδα έχει ήδη κάνει καθοριστικά βήµατα για

να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές υλοποιούν τα σχέδια τους στη χώρα µε επιτυχία, µετατρέποντας έτσι τους επενδυτές

σε πρεσβευτές της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή».

Το πάνελ συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Καρύδης, Partner της Reed Smith.

Στο πάνελ συµµετείχαν: ο κ. Marc Mezvinsky, Managing Director της Eaglevale Partners, Managing Partner της Invel

Real Estate, ο κ. Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος  & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Libra, ο κ. Andrew

Rabinowitz, Partner & Chief Operating Officer της Marathon Asset Management, ο κ. Scott D. Krase, Portfolio

Manager and Senior Partner της Oak Hill Advisors, ο κ. William Vrattos, Partner & Portfolio Manager της York

Capital Management και ο κ. Jason New, Senior Managing Director of Blackstone; Head of Special Situation

Investing of GSO Capital Partners.

Όλοι ανέφεραν ότι η Ελλάδα έχει πραγµατοποιήσει αξιοθαύµαστη βελτίωση στην οικονοµία και στον τοµέα των

διαρθρωτικών αλλαγών και οµόφωνα εξέφρασαν ότι αυτές πρέπει να συνεχιστούν, διότι οι µεταρρυθµίσεις

αποδίδουν και είναι επωφελείς για τη χώρα. Οι επενδύσεις δηµιουργούν θέσεις εργασίας και µπορούν να

βοηθήσουν στη µείωση της ανεργίας, που είναι ιδιαίτερα υψηλή κυρίως στους νέους. Όµως, η παρούσα πολιτική

αντιπαράθεση επισκιάζει τα επιτεύγµατα της Ελλάδος και δηµιουργεί λάθος εντυπώσεις.  Λόγω του βελτιωµένου

προφίλ και των προοπτικών της Ελλάδος, οι επενδυτικοί οίκοι έχουν αρχίσει να υλοποιούν επενδύσεις

µακροπρόθεσµου χαρακτήρα. Ενώ παλαιότερα οι επενδύσεις ήταν κυρίως σε κρατικά οµόλογα, τώρα είναι και σε

τοµείς όπως η ενέργεια, τουρισµός, ακίνητα, τράπεζες. Και στη ναυτιλία, την οποία όµως οι επενδυτές θεωρούν σαν

κλάδο παγκόσµιας δραστηριότητας όπου η Ελλάδα έχει ηγετική θέση. Η παρούσα αβεβαιότητα έχει αρνητική

επίπτωση στις αποτιµήσεις, πράγµα που τελικά αποβαίνει σε βάρος της χώρας, διότι όταν το ρίσκο είναι µεγαλύτερο,

οι επενδυτές είναι λιγότεροι και ζητούν µεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχει σήµερα µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ

χωρών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Κατά συνέπεια η κάθε χώρα πρέπει να προσφέρει ένα

ανταγωνιστικό, ελκυστικό και σταθερό περιβάλλον για να προσελκύσει επενδύσεις. Όλοι οι συµµετέχοντες στο πάνελ

εξέφρασαν τη γνώµη ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες και στελέχη τους επισκέπτονται συχνά

την Ελλάδα σε αναζήτηση τους. Τόνισαν την αξία της πολιτικής σταθερότητας και ανέφεραν ότι σε περίπτωση εξόδου

της Ελλάδος από το Ευρώ θα αναθεωρούσαν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ο κ. Scott D. Krase, Portfolio Manager and Senior Partner της Oak Hill Advisors δήλωσε: «Η Oak Hill Advisors,

OHA, είναι ένας µακροπρόθεσµος επενδυτής στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει σε διάφορους τοµείς κατά τη διάρκεια

των ετών. Η OHA είναι ικανοποιηµένη µε την µέχρι τώρα υλοποίηση των οικονοµικών και διαρθρωτικών

µεταρρυθµίσεων, η συνέχιση των οποίων είναι κρίσιµης σηµασίας. Η OHA συνεχίζει να βρίσκει ενδιαφέρουσες

ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα της κεφαλαιακής διάρθρωσης αρκετών Ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων µε

ισχυρές οµάδες management. Αναζητούµε ευκαιρίες που µπορούν να αξιοποιήσουν την εµπειρία που έχουµε

αποκτήσει σε πολλούς κλάδους µε οµάδες management που ψάχνουν για µακροχρόνια συνεταίρους».

Σε ειδική παρέµβαση του, ο κ. John Paulson, President & Portfolio Manager της Paulson & Co. Inc., επικεφαλής

κορυφαίου επενδυτικού σχήµατος, µε σηµαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, δήλωσε:  «Η Ελλάδα βρίσκεται στο

ξεκίνηµα µιας αξιοσηµείωτης µεταστροφής. Το ΑΕΠ µεγαλώνει και η εργασία αυξάνεται. Το τρίτο τέταρτο του ΑΕΠ

ήταν το µεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Οι µεταρρυθµίσεις αποδίδουν. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα τώρα είναι

πολιτική σταθερότητα. Είναι πολύ νωρίς για νέες εκλογές. Η αβεβαιότητα είχε σαν αποτέλεσµα την πτώση του

χρηµατιστηρίου και την αναβολή των νέων επενδύσεων. Η καλύτερη πορεία δράσης είναι να µεταθέσουµε τις

εκλογές έως τον Ιούνιο του 2016 και να δώσουµε στην τρέχουσα πολιτική χρόνο για να εργαστεί. Η ανάπτυξη της

πολιτικής βεβαιότητας πιθανότατα να επιταχυνθεί το 2015 και το 2016 και περισσότερες θέσεις εργασίας θα

δηµιουργηθούν. Είµαστε έτοιµοι να επενδύσουµε περισσότερο στην Ελλάδα. Αλλά χρειαζόµαστε πολιτική

σταθερότητα. Τα επενδυτικά µας σχέδια βρίσκονται αυτή τη στιγµή εν αναµονή των αποτελεσµάτων των προεδρικών
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εκλογών. Μόλις επιτευχθεί η σταθερότητα θα εντείνουµε τις επενδύσεις µας». 

ο κ. Ευάγγελος Λάκατζης , Partner του  ∆ικηγορικού Γραφείου Σ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες κατά τη

διάρκεια της οµιλίας του µε τίτλο «Πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των επενδύσεων Venture Capital & Private Equity»

δήλωσε: «Η ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους ∆ιαχειριστές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων

(AIFMD) στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµιούργησε ένα εναρµονισµένο ρυθµιστικό και εποπτικό

πλαίσιο αναφορικά µε το χώρο του venture capital – private equity. Αυτό το γεγονός επιδρά, όχι µόνο στο πως θα

λειτουργούν εφεξής οι διαχειριστές επενδυτικών οχηµάτων (funds) αλλά και στον τρόπο που οι επενδυτές θα

επιλέγουν και παρακολουθούν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες. Παρόλο που είναι νωρίς για την εξαγωγή

συµπερασµάτων, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται  στον εν λόγω χώρο».

“Greek Banking: Sector Review & Prospects” ήταν ο τίτλος της οµιλίας του κ. Γιώργου Ζανιά, Πρόεδρου της Εθνικής

Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ο κύριος Ζανιάς  υποστήριξε ότι οι ελληνικές

τράπεζες έχουν σταθεροποιηθεί και αποκατέστησαν την ισχύ τους, ενώ λειτουργούν σε µια οικονοµία που είναι τώρα

σταθεροποιηµένη και αναπτύσσεται.  Η αποκατάσταση της δύναµης των τραπεζών επιτεύχθηκε µέσω δυο

Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου και άλλων δράσεων ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης τους, καθώς και µέσω

συγχωνεύσεων και µείωσης του λειτουργικού τους κόστους. Η αποκατάσταση της ισχύος τους επιβεβαιώθηκε από

την πρόσφατη Asset Quality Review και τα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Σηµαντικά buffers

υπάρχουν για την αντιµετώπιση της τελευταίας πρόκλησης, που δεν είναι άλλη από την συνεχιζόµενη, αν και

επιβραδυνόµενη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ενώ η κερδοφορία τους αποκαθίσταται µέσω µείωσης

του κόστους του ρίσκου, µέσω αξιοποίησης των συνεργείων που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις, καθώς και από

τη µείωση των επιτοκίων καταθέσεων, την αποκατάσταση κάποιων προµηθειών  και την σταδιακή αποκατάσταση

χορήγησης δανείων.

Panel Discussion: Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα: Στρατηγική και προοπτικές για το µέλλον

Το πάνελ συντόνισε ο κ. Tom Buerkle, International Editor του Institutional Investor.

Στο πάνελ συµµετείχαν: ο κ. Χρήστος Σκλαβούνης, Πρόεδρος Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κ.

Πέτρος Κατσούλας, General Manager, Group Strategy, member of the Group’s Executive Board, της Eurobank

Ergasias, ο κ. David Vailant, Director της BNP Paribas, ο κ. Hubert Vannier, Managing Director, Head of M&A for

Financial Institutions in Europe, Middle East & Africa της Deutsche Bank, ο κ. Andreas Matthaeus, Managing

Director, Head of EMEA Corporate Finance of Bank της America Merrill Lynch.  

Ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας έχει υποστεί θεαµατική βελτίωση τον τελευταίο χρόνο µέσω µιας σηµαντικής

προσπάθειας αναδιάρθρωσης για ένα καλύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον. Οι µεγαλύτερες τράπεζες έχουν

επιδείξει την ικανότητά τους για αύξηση ίδιων κεφαλαίων, επιστροφή στο ανώτερο χρέος της αγοράς και έχουν

περάσει επιτυχώς το AQR και το Ευρωπαϊκό τεστ κόπωσης.

Οι τράπεζες έχουν εκσυγχρονίσει τις δραστηριότητές τους, έχουν βελτιώσει περαιτέρω τη θωράκιση του ισολογισµού

τους και των µη εξυπηρετούµενων δανείων διαχείρισης, ανοίγοντας το δρόµο για την ανανέωση της κερδοφορίας. Ο

τραπεζικός τοµέας είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξει την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και να προσφέρει

σηµαντικές ευκαιρίες στους επενδυτές.

Panel Discussion: Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα: Η Αναδιάρθρωση των ∆ανείων ως Ευκαιρία Ανάπτυξης

Το πάνελ συντόνισε ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece – CSE South Cluster Leader της

EY.

Στο πάνελ συµµετείχαν: ο κ. Χρήστος Σκλαβούνης, Πρόεδρος Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κ.

Πέτρος Κατσούλας, General Manager, Group Strategy, member of the Group’s Executive Board, της Eurobank

Ergasias, ο κ. Θεόφιλος Κωνσταντινίδης, Senior Advisor to the CEO της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Alex Pretzner,

Managing Director της Citi και ο κ.  Στέφανος Παπαπαναγιώτου, Managing Director της UBS AG.

ο κ. Παπάζογλου δήλωσε: «Σε συνέχεια του πιο εκτεταµένου προγράµµατος προσαρµογής στον ανεπτυγµένο

κόσµο, η Ελλάδα βρίσκει τον εαυτό της για άλλη µια φορά σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, ακόµη πιο κρίσιµο από αυτό

που αντιµετώπιζε το 2011-12.  Τρεις είναι οι κρίσιµοι παράγοντες που θα καθορίσουν το δρόµο που θα πάρει
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Ελλάδα τα επόµενα χρόνια.  Πρώτα, το επίπεδο της πολιτικής σταθερότητας – ή η έλλειψη αυτής.  ∆εύτερον, οι

ρυθµοί ανάπτυξης των εµπορικών µας εταίρων, κυρίως στην Ευρωζώνη, απ 'όπου τα τελευταία νέα δεν είναι διόλου

ενθαρρυντικά. Τέλος, η προθυµία των δανειστών µας να συνειδητοποιήσουν ότι ένα πολύ πιο ισορροπηµένο µείγµα

µεταξύ οικονοµικής λιτότητας και διαρθρωτικής µεταρρύθµισης είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της

εκκολαπτόµενης ανάπτυξης στην Ελλάδα.  Οι προσεχείς µήνες σίγουρα δεν θα είναι εύκολοι!».   Κλείνοντας την

οµιλία του, ο κ Παπάζογλου πρόσθεσε: « Αξίζει να σηµειωθεί πόσο σηµαντική είναι η πρωτοβουλία της Capital Link

στη διοργάνωση αυτής της ηµερίδας. Πράγµατι, αυτή η προσπάθεια είναι αξιέπαινη δεδοµένου ότι χτίζει µια γέφυρα

µεταξύ της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και των ΗΠΑ».

O κ. Pretzner δήλωσε: «Η εκτεταµένη οικονοµική ύφεση στην Ελλάδα και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν

οδηγήσει σε αύξηση τα Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια που αυτή τη στιγµή ξεπερνούν τα 73 δισεκατοµµύρια

ευρώ. Οι τέσσερις Ελληνικές συστηµικές τράπεζες µετά την εκ νέου κεφαλαιοποίησή τους- επικεντρώνονται στην

επαναλαµβανόµενη κερδοφορία,  η οποία επηρεάζεται από σηµαντικές ζηµίες δανείων εξαιτίας της επιδείνωσης της

ποιότητας του ενεργητικού. Το πάνελ µας συζήτησε πώς οι τράπεζες µεγιστοποιούν την αξία από µια οικονοµική

προοπτική µε τα µη-εξυπηρετούµενα δάνεια να προχωρούν, βασιζόµενοι σε λύσεις που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες

περιπτώσεις όπως στην Ιρλανδία και την Ισπανία, όπως π.χ. πωλήσεις µη-εξυπηρετούµενων δανείων και

δηµιουργία δοµών που διαχωρίζουν την «κακή τράπεζα» ή τις µη βασικές µονάδες. Επιπροσθέτως, η Citi αντλεί την

εµπειρία της από το επιτυχηµένο προηγούµενο της Citi Holdings η οποία µείωσε το ενεργητικό της από $ 650

δισεκατοµµύρια (στο τέλος του 2008) σε $ 103 δισεκατοµµύρια (30 Σεπτεµβρίου 2014)».

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κεντρικός Οµιλητής αυτής της ενότητας ήταν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος

παρουσίασε “Greece As A Global Shipping And Transportation Hub” και δήλωσε: Ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε «Παρά τις

δυσκολίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η Ελληνική ναυτιλία κατόρθωσε να

διατηρήσει τη διεθνή θέση της. Συνηθίζουµε να λέµε ότι η απόδοση του ναυτιλιακού τοµέα φαίνεται από το γεγονός

ότι κατά τη διάρκεια της εποχής της προβληµατικής ελληνικής οικονοµίας, ήταν ο µόνος τοµέα στην Ελλάδα πού δεν

έφτασε σε υψηλά επίπεδα ανεργίας. Χωρίς καµία αµφιβολία, η ναυτιλία έχει αναγνωριστεί ως ένα

µη-διαπραγµατεύσιµο, ιστορικό, εθνικό, οικονοµικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα, το οποίο πρέπει να παραµείνει

ανταγωνιστικό. Επίσης τόνισε ότι «η Ελλάδα αλλάζει στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής για την οικονοµική

ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων κερδοφόρων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των λιµανιών,

αναµένει ότι η συνεχιζόµενη διεθνής ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση των

µετοχών του κεφαλαίου των µεγάλων ελληνικών λιµανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, θα οδηγήσει σε µια

αµοιβαία επωφελή συµφωνία, τόσο για την Ελλάδα και τους επενδυτές και, µεταξύ άλλων, θα ενισχύσει τη θέση και

τον ρόλο των Ελληνικών λιµανιών και τις δυνατότητες ανάπτυξής τους ως κόµβοι και διαµετακοµιστικά κέντρα για

την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Το εξαιρετικά επιτυχηµένο παράδειγµα των

επενδύσεων της COSCO στο λιµάνι του Πειραιά, το οποίο σύµφωνα µε τη νέα συµφωνία που υπογράψαµε την

περασµένη εβδοµάδα αναµένεται να φτάσουν τα 230 εκατοµµύρια ευρώ, ανοίγει το δρόµο».

Η ετήσια διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης για τις παγκόσµιες ναυτιλιακές αγορές, πραγµατοποιήθηκε έπειτα από τις

απογευµατινές Συνεδρίες του 16ου Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link. Τις ευκαιρίες και προκλήσεις

στην παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά συζήτησαν οι κκ. Γιάννης Κούστας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της

 Danaos Corporation (NYSE:DAC), Γιάννης Λυκούρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Dorian Gas Ltd. (NYSE: LPG),

Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της  Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA), Fred Gordon, Senior

Vice President of Corporate Affairs της Navios Maritime Holdings (NYSE:NM) και Paul Durham, Chief Financial

Officer της Tsakos Energy Navigation Ltd. (NYSE:TNP). Το πάνελ συντόνισε η κα. Christa Volpicelli, Managing

Director της Citi.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Lead Sponsors:  Citi, Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN)

Grand Sponsors:  BNP Paribas, Deutsche Bank, EY, Goldman Sachs
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Sponsors: ∆ικηγορικό Γραφείο Σ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, Bank of America – Merrill Lynch, Calamos

Investments, Danaos Corporation, Euroseas, Eurobank Ergasias, Grivalia Properties, Ελληνικά Πετρέλαια, Lamda

Development, Όµιλος Libra, Μαχάς & Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική

Πανγαία ΑΕΕΑΠ, Navios Maritime Holdings Inc., ΟΠΑΠ Α.Ε., Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ),

∆ΕΗ Α.Ε., Reed Smith και UBS.

Supporting Sponsors: Atlantic Bank και First Athens

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ιεθνή Media: BarclayHedge, Barron’s, The Huffington Post, The Maritime Executive και The National Herald

Οµογενειακά Media: Antenna Satellite, ENIMEROSI – apo.gr, Institutional Investor και Readpoint.gr

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παραδοσιακά, το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς να συµβάλουν στη διοργάνωση και επιτυχία του.

Οι φετινοί φορείς υποστήριξης ήταν: το Hellenic Initiative, το American Hellenic Institute, the European American

Chamber of Commerce of New York, το European Institute, the Greek American Chamber of Commerce, το Hellenic

American Bankers Association, το Hellenic American Women's Council, το Hellenic American Business Network, το

Hellenic American Chamber of Commerce in New York, the Hellenic American Lawyers Association και το

Leadership 100.

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση µέσω του διαδικτύου  στο 100 σελίδων Λεύκωµα της Capital Link, το οποίο

διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες του Συνεδρίου, στις επενδυτικές τράπεζες, στους οργανισµούς υποστήριξης του,

καθώς και στα Ελληνικά Προξενεία που βρίσκονται στην Αµερική. Το Λεύκωµα περιλαµβάνει άρθρα από κορυφαία

κυβερνητικά στελέχη στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ενδεικτικά αναφέροντας, τον κ. Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της

Ελλάδας, τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου, τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργό

Οικονοµικών,  τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών,  τον κ.  Ασηµάκη Παπαγεωργίου,

Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, πρώην Υπουργό

Ανάπτυξης και Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κ. Daniel Pearce, U.S. Ambassador in Greece, τον κ. Χρίστο

Παναγόπουλο, Πρεσβευτή της Ελλάδος στις ΗΠΑ, τον πρέσβυ κ.  Γιώργο Ηλιόπουλο, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος

στη Νέα Υόρκη,  τον κ. Στέφανο  Ησαϊα, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Enterprise Greece,  τον κ. Andrew Cuomo,

Governor of the State of New York, τον κ. Andrew Liveris, Dow Chemical, U.S. Senator Kirsten E. Gillibrand, U.S.

Senator Charles E. Schumer, Mr. Dean G. Skelos, New York Senator, Congressman Gus M. Bilirakis,

Congresswoman Carolyn B. Maloney, Congressman John P. Sarbanes, Congresswoman Niki Tsongas,

Assemblywoman Nicole Malliotakis, Mrs. Aravella Simotas, New York State Assemblymember, Mr. Frank Skatardos,

New York State Assembly member, Congressman John P. Sarbanes, κ.  John Catsimatidis, Red Apple Group, και

άλλους.  

Το Λεύκωµα και όλες οι οµιλίες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο των οµιλητών θα είναι διαθέσιµες στην

ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στο "Αρχείο Webcast": http://forums.capitallink.com/greece/2014 (http://forums.capitallink.com

/greece/2014)

Όλες οι οµιλίες και παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου :

http://forums.capitallink.com/greece/2014/index.html (http://forums.capitallink.com/greece/2014/index.html)
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Νέα Υόρκη

Τη  Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στο πλαίσια  του 
16ου  Ετήσιου Capital Link Invest in Greece 

Forum με τίτλο  “Investing on Growth”, πραγμα-
τοποιήθηκε η απονομή του “2014 Capital Link 
Leadership Award” στον Γιώργο Λογοθέτη, Πρό-
εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου 
Libra, για τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές και φι-
λανθρωπικές του πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του “Libra 
Internship Program” και του Ελληνικού Βραβεί-
ου Επιχειρηματικότητας (Hellenic 
Entrepreneurship Award).  

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 
θεσπίστηκε και διαχειρίζεται από τον Όμιλο 
Libra και με μία δέσμευση δέκα εκατομμυρίων 
δολαρίων επιδιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες, 
τόσο για έμπειρους όσο και για ανερχόμενους 
Έλληνες επιχειρηματίες, μέσω παροχής άτοκης 
χρηματοδότησης συμβουλευτικής καθοδήγησης 
και ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών επιχειρη-
ματικής υποστήριξης.

Το “Capital Link Leadership Award” δίδεται 
ετησίως σε ένα άτομο η οργανισμό για την εξαι-
ρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων 
επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και 
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής 
κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  
για το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. 
Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Dow Chemical Company, ενώ για το 2013 απο-

νεμήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments

Η απονομή πραγματοποιήθηκε μετά από επί-
σημο δείπνο, από τον πρέσβη της Ελλάδας στις 
ΗΠA,  Χρίστο Παναγόπουλο, ενώ την εκδήλωση 
παρουσίασε η γνωστή τηλεοπτική δημοσιογρά-
φος Alexis Christoforous.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρό-
εδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που 
τόνισε τη σημαντική και πολύπλευρη συμβολή 
του Γιώργου Λογοθέτη όχι μόνο στη σύσφιξη 
των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος 
και Αμερικής αλλά και στην  αναβάθμιση της ει-
κόνας της Ελλάδος σαν επενδυτικό προορισμό 
μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων. 
Έδωσε το παράδειγμα προς μίμηση επενδύοντας 
στην Ελλάδα ηγούμενος ενός ομίλου με παγκό-
σμια δραστηριότητα και αναγνώριση. Παράλλη-
λα, ο Όμιλός του ενθαρρύνει την επιχειρηματικό-
τητα, δίνει ευκαιρίες εργασίας και επιμόρφωσης 
σε νέους και έχει σημαντική φιλανθρωπική δρα-
στηριότητα. Επί πλέον έχει τη μοναδική ικανότη-
τα να εμπνέει την εμπιστοσύνη και την ελπίδα 
για ένα καλύτερο μέλλον.

Τον τιμώμενο παρουσίασε ο Πάνος Παπάζο-
γλου, Country managing partner της Ernst & 
Young. 

Ο Πάνος Παπάζογλου μιλώντας για την ελ-
ληνική οικονομία, είπε πως τα τελευταία «τέστ 
αντοχής» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
απέδειξαν ότι και οι 4 συστημικές τράπεζες είναι 

καλά κεφαλαιοποιημένες. 
«Αυτές οι αλλαγές αντανακλώνται στα στοι-

χεία της ανάπτυξης, καθώς επίσης και στην αύξη-
ση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών. Οι επόμενοι μήνες θα καθορίσουν 
εάν η Ελλάδα θα παραμείνει στην τροχιά βιώσι-
μης ανάπτυξης, θα μειώσει την αναλογία χρέους/
ΑΕΠ, θα επιστρέψει στις αγορές και σταδιακά θα 
αποκαταστήσει τις θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα 
προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2015, 
πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και 
χρειάζεται να διατηρήσει ένα επίπεδο πολιτικής 
σταθερότητας. Οι οικονομίες των εμπορικών 
εταίρων μας (κατά κύριο λόγο η Ευρωζώνη) πρέ-
πει να αρχίσουν να αυξάνονται με ταχύτερους 
ρυθμούς. Σύμφωνα με την ΕΥ πρόγνωση της Ευ-
ρωζώνης, μέχρι το 2017 η οικονομία των ΗΠΑ 
θα έχει αυξηθεί κατά 20% συγκρινόμενη με τα 
επίπεδα προ-κρίσης, ενώ το ίδιο ποσοστό για την 
ευρωζώνη θα είναι μόλις 3%. Οι δανειστές μας θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει ένα 
όριο στην ένταση της λιτότητας που μια κοινω-
νία και ένα πολιτικό σύστημα μπορούν να αντέ-
ξουν». 

Αναφερόμενος στη βράβευση του Γιώργου 
Λογοθέτη, ο κ. Παπάζογλου τόνισε:

 «Η καριέρα του και τα επιτεύγματά του στην 
ηλικία των 39 ετών είναι αξιοσημείωτα. Ο Όμιλος 
Libra είναι ενεργός σήμερα στον τομέα της ναυ-
τιλίας, των ακίνητων και των κατασκευών. Αυτή 
η επέκταση έχει επιτευχθεί μέσα από την επίμονη 

προσήλωση στο διεθνισμό και την εξωστρέφεια, 
την τοπική γνώση, την προσοχή στη λεπτομέ-
ρεια, τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και εται-
ρικής σχέσης. Ο Γεώργιος Λογοθέτης και ο Όμι-
λος Libra ξεχωρίζουν επίσης για την αξιοσημείω-
τη αίσθηση εταιρικής ευθύνης». Κλείνοντας, ο κ. 
Παπάζογλου πρόσθεσε ότι: «Αξίζει να σημειωθεί 
πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία της Capital 
Link για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. 
Πράγματι, πρόκειται για μια προσπάθεια τόσο 
αξιέπαινη όσο και μοναδική, αφού αποτελεί γέ-
φυρα μεταξύ του ελληνικού επιχειρηματικού κό-
σμου και των ΗΠΑ».

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν, ο 
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας κι ο υφυπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής, Ασημάκης Παπαγεωργίου. 

Στο δείπνο παρευρέθησαν ανώτερα στελέχη 
διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχει-
ρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, καθώς και 
μια ομάδα από διακεκριμένους Έλληνο-Αμερικα-
νούς επιχειρηματίες, ενδεικτικά αναφέροντας 
τους κ.κ. Μ. Angeliadis – Angeliadis Inc. John 
Calamos-Calamos Investments Inc, John 
Catsimatides-Red Apple Group , Nick Gage, 
Dean Dakolias - Credit Funds Fortress Investment 
Group, LLC, Andrew Liveris – Dow Chemical, 
Nick Lazares-Admirals Bank, M. Denis Mehiel- 
Four M Investments, LLC. 

Βράβευση του Γιώργου Λογοθέτη στο δείπνο του 16ου Capital Link Forum
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Νέα Υόρκη.-
Το κυβερνητικό έργο στον τομέα των μεταρ-

ρυθμίσεων, τις προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να 
υπάρξει σταθερότητα και ν μην διακυβευθούν οι 
πενταετείς θυσίες του ελληνικού λαού, παρου-
σίασαν τέσσερεις Ελληνες υπουργοί και αρκετά 
στελέχη εταιριών και οργανισμών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, μαζί και στελέχη από διε-
θνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς, 
στο φετινό 16ο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ της 
Capital Link. που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 1η Δεκεμβρίου στο Μανχάταν. 

Περισσότερα από 1000 στελέχη συμμετείχαν 
στο Συνέδριο που τους προσέφερε εκτεταμένη 
δυνατότητα πληροφόρησης, marketing  και δι-
κτύωσης. Συμμετείχαν σύνεδροι και διακεκριμέ-
νοι ομιλητές από όλο το φάσμα του οικονομικό-
επενδυτικού κοινού, όπως Αμερικανοί θεσμικοί 
επενδυτές, επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες, 
αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονο-
μικοί σύμβουλοι, χρηματιστές και εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και 
διεθνή και ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρω-
σης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέ-
δριο παρείχε στους ξένους επενδυτές μια εκτε-
ταμένη δυνατότητα επαφών μέσω περισσότε-
ρων από 150 one-to-one συναντήσεων με εισηγ-
μένες και μη εταιρείες καθώς και με τα μέλη της 
Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας. 

Τα Επενδυτικά Συνέδρια της  Capital Link 
αποτελούν ένα καθιερωμένο και αναγνωρισμέ-
νο θεσμό που περιβάλλεται από το σεβασμό και 
την εκτίμηση των επενδυτών στη Νέα Υόρκη, το 
Λονδίνο και την Αθήνα και ο οργανισμός από 
το 1995, προσπαθεί να αυξήσει το κύρος της Ελ-
λάδας μεταξύ της παγκόσμιας οικονομικής, επι-
χειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας και να 
αναπτύξει στενότερους επιχειρηματικούς δε-
σμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Συμμετείχαν: ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώ-
στας Σκρέκας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαί-
ου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας κι 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργί-
ου. 

ΟΜΙΛΙΕΣ
Ανοίγοντας το συνέδριο ο πρόεδρος της 

Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, τόνισε την εμ-
φανή βελτίωση στη στάση των διεθνών επενδυ-
τών προς την Ελλάδα. Σημαντικοί οίκοι έχουν 
ήδη επενδύσει σε διάφορους τομείς και πολλοί 
άλλοι είναι σε φάση ανάλυσης και διερεύνησης 
για την υλοποίηση επενδύσεων δεδομένου ότι η 
Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα 
στο χώρο της οικονομίας Εκείνο το οποίο ζη-
τούν οι επενδυτές παντού στον κόσμο είναι ένα 
σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο και πολι-
τική σταθερότητα που επιτρέπει την υλοποίηση 

των επενδύσεων.
 Η πολιτική αντιπαλότητα και αβεβαιότητα 

που επικρατεί σήμερα τείνει να θέσει σε κίνδυνο 
τα οικονομικά επιτεύγματα και να αποθαρρύνει 
ή να επιβραδύνει την ροή των επενδύσεων. Οι 
επενδύσεις είναι σημαντικός μοχλός για την 
ανάπτυξη και για ένα καλύτερο αύριο για την 
Ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνι-
σμός μεταξύ πολλών χωρών για την προσέλκυ-
ση επενδυτικών κεφαλαίων και κατά συνέπεια η 
Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, 
την προσπάθεια βελτίωσης της οικονομίας και 
της ανταγωνιστικότητας και να προσφέρει 
στους επενδυτές ένα φιλικό και προβλέψιμο 
επενδυτικό περιβάλλον.

 «Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με τα-
χείς ρυθμούς», ο πρεσβευτής της Ελλάδας στις 
ΗΠΑ Χρίστος Παναγόπουλος, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει 
στη χώρα, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις «ση-
μαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» στον τομέα της 
ενέργειας.

Ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε, μεταξύ άλ-
λων, ότι η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2014 έχει δείξει αύξηση 1,7% και, 
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η ελληνική οικονομία το 2015 θα πα-
ρουσιάσει περαιτέρω αύξηση του 2,9% και 3,7% 
το 2016.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι για πρώτη φορά, 
μετά από πολλές δεκαετίες, ο προϋπολογισμός 
εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα.

Τέλος, ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι «το 2014 
η ελληνική οικονομία επέστρεψε στις αγορές, με 
θετική προοπτική», τονίζοντας ότι «μεγάλες ξέ-
νες πολυεθνικές εταιρείες δείχνουν την ανανεω-
μένη εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας 

στην Ελλάδα και στις προοπτικές της οικονομί-
ας μας».

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης 
Σαμαράς συμμετείχε στο Συνέδριο και στο  μα-
γνητοσκοπημένο του μήνυμα με τίτλο «Μια 
Νέα Εποχή Ευκαιριών για την Ελλάδα» («A 
New Era of Opportunity for Greece»),  τόνισε  
μεταξύ άλλων: 

«Πιστεύω ακράδαντα ότι, ειδικά σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα και για 
όλη την Ευρώπη, η στενή συνεργασία ανάμεσα 
στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο 
εποικοδομητική και αμοιβαίως επικερδής από ό, 
τι στο παρελθόν. Το φετινό ετήσιο Capital Link 
Greek Investor Forum είναι μεγίστης σημασίας, 
δεδομένης της επιτυχούς αναμόρφωσης που 
έχει ήδη υλοποιηθεί και της «επανεκκίνησης» 
της ελληνικής οικονομίας που έχει ήδη δρομο-
λογηθεί.  Χάρη στις προσπάθειες όλων των Ελ-
λήνων, όλοι οι τομείς χαρακτηρίζονται από σα-
ρωτικές μεταρρυθμίσεις, την αγώνα ενάντια της 
γραφειοκρατίας, καθώς και των διαφόρων εκτε-
ταμένων ανεπαρκειών. Η Ελλάδα έχει καταφέ-
ρει να εδραιώσει την οικονομία της με έναν 
άνευ προηγουμένου γρήγορο και αποτελεσματι-
κό τρόπο. Τώρα καταλαμβάνουμε την πρώτη θέ-
ση όσον αφορά την δημοσιονομική προσαρμο-
γή, πρώτοι στο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώ-
νη το τρίτο τρίμηνο του 2014 και μεταξύ των 
πρώτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις, για την 
ανάπτυξη το 2015, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε 
φορολογικές μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους 
επενδυτές. Οι διεθνείς επενδυτές ήδη εισέρχο-
νται στην Ελληνική αγορά και επενδύουν στις 
πολλαπλές ευκαιρίες που υπάρχουν σε όλους 
τους βασικούς τομείς της οικονομίας».

Κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα 

ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας κ. Κώστας Σκρέκας, που ανέφερε ότι η 
επιλογή του σωστού χρόνου είναι το παν σε μία 
επένδυση - και αυτή είναι η σωστή στιγμή για 
επενδύσεις στην Ελλάδα, είτε σε ακίνητα, είτε 
στον τομέα της ενέργειας, είτε μέσω της από-
κτησης υποσχόμενων εταιρειών, είτε σε νέες 
επιχειρήσεις. Από τα ελληνικά ομόλογα έως τις 
νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχουν ση-
μάδια που αφήνουν υποσχέσεις στους ξένους 
επενδυτές.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα προσελ-
κύει το ενδιαφέρον σημαντικών παγκόσμιων 
παικτών, όπως η Κίνα και πολυεθνικές εταιρείες, 
εξαιτίας της στρατηγικής γεωγραφικής της θέ-
σης, η οποία την καθιστά πύλη προς τα Βαλκά-
νια και την Ευρώπη και συμπλήρωσε ότι η κυ-
βέρνηση εφαρμόζει ένα φιλόδοξο επενδυτικό 
σχέδιο για την ανάπτυξη των μεταφορικών δι-
κτύων και είμαστε αποφασισμένοι να μετατρέ-
ψουμε την Ελλάδα από «διαμετακομιστικό 
άκρο» σε «διαμετακομιστικό κόμβο».

Διαθέτουμε λιμάνια που μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν μεγάλα φορτία, κατασκευάζουμε νέες 
οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, και είμα-
στε ανοιχτοί σε νέες αγορές που θα μεγιστοποι-
ήσουν το όφελος από αυτές τις επενδύσεις. Ως 
παράδειγμα ανέφερε την ιδιωτικοποίηση του λι-
μανιού του Πειραιά, η οποία έφερε την Cosco 
στην Ελλάδα, μέσα σε μόλις λίγα χρόνια ανέβα-
σε το λιμάνι από τη 13η στην 3η θέση στη Με-
σόγειο.

«Μετατρέπουμε την Ελλάδα σε χώρα φιλική 
προς τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές. 
Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν ένα 
σταθερό και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας» εί-
πε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι σημαντική 
προτεραιότητα είναι η συνέχιση της εφαρμογής 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και όλων των 
απαραίτητων αλλαγών προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα η νε-
ανική επιχειρηματικότητα.

Τον Υπουργό προλόγισε ο αντιπρόεδρος 
Τραπεζικών Εργασιών της CitiBank, Jay Collins, 
ο οποίος τόνισε ότι το 2014 υπήρξε μια εξαιρετι-
κή χρονιά για την Ελλάδα, που αναμένεται να 
επιτύχει θετική ανάπτυξη της οικονομίας μετά 
από έξι χρόνια ύφεσης. 

«Τα τελευταία χρόνια με επώδυνες και αυ-
στηρές μεταρρυθμίσεις ανταμείφθηκαν από τις 
κεφαλαιαγορές, όπως αποδεικνύουν οι επιτυ-
χείς αντλήσεις κεφαλαίων από τις Ελληνικές 
Τράπεζες και η επιστροφή της Ελλάδος στις δι-
εθνείς αγορές κεφαλαίων»

ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 

Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας για τα επιτεύγ-
ματα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονο-
μίας, είπε πως «σήμερα, η χώρα, μετά από έξι 
χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, ανα-

16ο Capital Link Forum: H Ελλάδα χρειάζεται           πολιτική σταθερότητα για να βγει από την κρίση
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