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Αλ. Τσίπρας: Eπανεκκίνηση της οικονομίας για να βγούμε από την κρίση … Ανάγκη να κλείσει
η συμφωνία και να ρυθμιστεί το χρέος
«Πιστεύω βαθειά ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την κρίση, είναι να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους και
ταυτόχρονα να δώσουμε τις δυνατότητες επανεκκίνησης της οικονομίας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν ενώσουμε
δυνάμεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση παρουσίασης του
Προγράμματος Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας. «Η Κυβέρνηση, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και φορείς πρέπει να
βάλουν πλάτη για να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως είναι ανάγκη
να ενώσουμε δυνάμεις που θα δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να ξαναπαίξουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο. Ο
κ. Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος ώστε να συμβάλουν στην έξοδο από
την κρίση βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Επισήμανε ότι με την
ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή των καταθέσεων και αποτελεσματικότερη
διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, και αναφέρθηκε στην σημασία της ολοκλήρωσης της θετικής και έγκυρης της
αξιολόγησης που θα ανοίξει τον δρόμο για την επίλυση του γόρδιου δεσμού που είναι η ελάφρυνση του χρέους.
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Κλάους Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα έχει κάνει πρόοδο …. Άλλα έχουμε ακόμη δρόμο
Η Ελλάδα έχει κάνει πρόοδο στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά
αυτή πρέπει να συνεχισθεί, επειδή η κατάσταση της οικονομίας της ήταν πολύ δύσκολη όταν ξεκίνησε η διαδικασία
προσαρμογής, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.
Σε συνέντευξή του στην ιαπωνική εφημερίδα Yomiuri Shimbun, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ESM, ο
Ρέγκλινγκ τόνισε ότι σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί - όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ - συμφωνούν ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από ό,τι οι άλλες χώρες
(που ήταν σε προγράμματα προσαρμογής). Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τώρα εντάξει στην Ελλάδα, η
οποία ξεκίνησε από πολύ χαμηλό επίπεδο. Η Ελλάδα, είπε σε άλλο σημείο, είναι ακόμη σε σχετικά αδύναμη θέση και πρέπει
να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις: «Τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τις
ιδιωτικοποιήσεις και τον περιορισμό των ρυθμίσεων σε ορισμένους τομείς, όπως την ενεργειακή αγορά. Είναι μία πλήρης
ατζέντα», είπε.
«Είναι ενθαρρυντικό ότι υπήρξε πρόοδος στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η ανταγωνιστικότητα, επίσης,
βελτιώθηκε σημαντικά. Ο λόγος είναι ότι τα ημερομίσθια, οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 30 έως 40% σε
ονομαστικούς όρους. Όλα αυτά πρέπει να συνεχισθούν, επειδή το σημείο εκκίνησης ήταν πολύ δύσκολο», σημείωσε ο
Ρέγκλινγκ.
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Πρεμ Γουάτσα: «Θέλουμε να είμαστε ευπρόσδεκτοι»
Ο επικεφαλής της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα, είναι κατηγορηματικός, σε ό,τι αφορά το «κλειδί» που θα δώσει την ώθηση στην Ελλάδα:
«Υπάρχει πολύ μεγάλη ανοδική προοπτική» μας λέει, αλλά «χρειάζεστε σταθερότητα για μερικά χρόνια». Λίγο πριν συναντηθεί με τον
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή το πρωί, μίλησε στην «Κ» για το πώς βλέπει ο ίδιος να ξετυλίγεται η κατάσταση στη
χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Με τη συνδρομή των ξένων επενδυτών, μας λέει, αλλά υπό έναν όρο: «Οι επενδυτές πηγαίνουν όπου είναι
ευπρόσδεκτοι. Θέλουν να γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ισχυρό κράτος δικαίου και ότι είναι ευπρόσδεκτοι». Και στο εύλογο
ερώτημα, αν αισθάνονται «ευπρόσδεκτοι» στη χώρα μας, είναι ξεκάθαρος: «Προς το παρόν είναι διστακτικοί διότι έγιναν μάρτυρες
αρκετών αμφιταλαντεύσεων πέρυσι». Ο ίδιος, πάντως, παρ’ όλα αυτά έχει κάνει τις επιλογές του, αν κρίνει κανείς με βάση τα πολλά
επενδυτικά σχέδια που υλοποιεί στην Ελλάδα...
– Τι σας έπεισε να επενδύσετε στην Ελλάδα;
– Αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι δυνατότητες της Ελλάδας. Εχουμε επενδύσει σημαντικό ποσό στη Eurobank και έχουμε αγοράσει τη
Eurolife και την Grivalia. Οσο η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ορθώς την εταιρική διακυβέρνηση, θα έχει σημαντικές προοπτικές
μακροπρόθεσμα.
– Προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι επιμείνατε και επενδύσατε για δεύτερη φορά, παρά το γεγονός ότι η χώρα είχε περάσει μια
ταραγμένη περίοδο. Πώς το αποφασίσατε;
– Αντιλαμβανόμαστε ότι τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας είναι εξαιρετικά. Οντως, είχαμε επενδύσει πριν από μερικά
χρόνια και στο μεταξύ η Ελλάδα αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα. Αν όμως επενδύεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τότε
επικεντρώνεσαι στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και αυτά είναι καλά. Επενδύουμε μακροπρόθεσμα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι
επενδύσεις μας να αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα πρώτα πέντε χρόνια, ωστόσο χρωστάμε την επιτυχία μας στη μακροπρόθεσμη οπτική
που
υιοθετούμε
και
στην
επιμονή
μας.
– Πού εντοπίζετε επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα;
– Ο τραπεζικός τομέας έχει, φυσικά, τεράστιες δυνατότητες. Καθώς θα ανακάμπτει η οικονομία, θα ανακάμπτουν επίσης και οι
τράπεζες. Πολλοί τομείς της οικονομίες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες, ένας από αυτούς είναι ο τομέας των ακινήτων. Ολοι μας
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα, αρκεί να είναι ανοιχτή προς τους επενδυτές, ώστε αυτοί να έρθουν και
να προσφέρουν απασχόληση και ευκαιρίες στους Ελληνες.
– Στους κύκλους των διεθνών επενδυτών θεωρείστε ειδικός στην Ελλάδα. Μόλις ήρθε μαζί σας στην Αθήνα μια ομάδα σημαντικών
επενδυτών. Ποιες είναι οι βασικές ανησυχίες τους, τι σας λένε όταν συζητάτε επενδύσεις στην Ελλάδα;
– Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στην Ελλάδα. Αυτοί οι επενδυτές έχουν επίσης μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προέρχονται από τις ΗΠΑ,
τον Καναδά και τη Βρετανία και, προφανώς, ελπίζουν να αποδώσει η επένδυσή τους με την πάροδο του χρόνου. Οι επενδυτές πηγαίνουν
όπου είναι ευπρόσδεκτοι. Θέλουν να γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ισχυρό κράτος δικαίου και ότι είναι ευπρόσδεκτοι. Αυτά είναι
τα βασικά στοιχεία που αναζητούν. Προς το παρόν, είναι διστακτικοί διότι έγιναν μάρτυρες αρκετών αμφιταλαντεύσεων πέρυσι, με την
επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες κ.τ.λ. Είναι διστακτικοί σε σχέση με τα σχέδια της κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά είναι εδώ.
Εκπροσωπούν εταιρείες που διαχειρίζονται πάνω από δύο τρισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός ότι βρίσκονται στην Ελλάδα δείχνει ότι
τους ενδιαφέρει. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα επενδύσουν.
– Βρισκόμαστε σε ένα ευαίσθητο σημείο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Ορισμένες φορές οι πολιτικοί δυσκολεύονται
να δουν τη θετική προοπτική. Τι θα απαντούσατε στους πολιτικούς μας ηγέτες αν σας ρωτούσαν κατά πόσο υπάρχει ανοδική προοπτική;
– Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανοδική προοπτική. Χρειάζεστε σταθερότητα για μερικά χρόνια. Η οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά
25% του ΑΕΠ και η ανεργία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Η θετική είναι πως όλα αυτά μπορούν να
αλλάξουν. Η οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά, το μόνο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Το είδαμε να συμβαίνει σε άλλες
χώρες, πιο πρόσφατα στην Ιρλανδία η οποία σήμερα αναπτύσσεται με ρυθμό 5%. Αν αποκτήσει σταθερότητα, η Ελλάδα θα δικαιωθεί.
– Η καταγωγή σας είναι από την Ινδία, η οποία έχει αρκετές ομοιότητες με το ελληνικό οικονομικό μοντέλο όσον αφορά τον ρόλο του
κράτους στην οικονομία. Ποιος ήταν ο βασικός παράγοντας που επέτρεψε τη μεταμόρφωση της Ινδίας τα τελευταία χρόνια;
– Η ινδική οικονομία είχε έντονα σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά, καμία εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα και δεν υπήρχε η
παραμικρή ενθάρρυνση για την πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα. Αυτό άλλαξε και κατά έναν παράξενο τρόπο η συμβολή του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποδείχτηκε πολύ ευεργετική για τη χώρα. Σήμερα υπάρχει μια πολύ προοδευτική κυβέρνηση, η οποία
ενθαρρύνει σημαντικά τις επενδύσεις στην Ινδία. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση, την έχω δει ο ίδιος, είναι τεράστιας
σημασίας. Δεν υπάρχει λόγος να μη συμβεί το ίδιο στην Ελλάδα.
Καθημερινή
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Ενδιαφέρον 33 εταιρειών για την έκταση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», στις ράγες μοιάζει να μπαίνει η δημιουργία αγοράς σιδηροδρομικών
μεταφορών και logistics, όπως δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον ξένων παικτών για Θριάσιο και ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ξεκίνησε
μετά το deal της COSCO με τον ΟΛΠ. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, δεν είναι τυχαίο πως οι εταιρείες που
παρέλαβαν χθες, τελευταία ημέρα προθεσμίας, τα τεύχη του διαγωνισμού για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα
εμπορευματικά κέντρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, του Θριάσιου Πεδίου-έκτασης 588 στρεμμάτων-, έφτασαν τις
τριάντα τρεις! Ανάμεσά τους, η COSCO, η Lamda Development, η Grivallia Properties, η Εθνική Πανγαία, η ΜΕΤΚΑ, ο
ΑΚΤΩΡ, ο όμιλος Κοπελούζου, ο ΟΛΠ, η Coldair Cargo και η Ernst & Young.
Το διακύβευμα για την κυβέρνηση, εφόσον δεν ιδιωτικοποιηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είναι διπλό. Αφενός θα επιστρέψει
παράνομες κρατικές ενισχύσεις 750 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία επειδή δεν διαθέτει μάλλον θα έρθει αντιμέτωπη με το
λουκέτο. Αφετέρου, αν δεν μπει στο μετοχικό της κεφάλαιο ένας ισχυρός επενδυτής, η εταιρεία θα μείνει εκτός παιχνιδιού
και θα αναλάβει άλλος τον ρόλο μεταφοράς ασιατικών προϊόντων στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.
Πόσο μάλλον όταν από φέτος η σιδηροδρομική αγορά έχει απελευθερωθεί ήδη και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέκτησε τον πρώτο
ιδιώτη ανταγωνιστή, μία ελληνοαυστριακή κοινοπραξία.
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Βρετανία: Κερδίζει έδαφος το Brexit
H εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσπά το μεγαλύτερο
προβάδισμα σε διάστημα ενός και πλέον έτους έναντι της εκστρατείας υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ
κατέδειξε μια δημοσκόπηση που διεξήγαγε το ινστιτούτο YouGov.
Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.735 άνθρωποι και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το 42% των Βρετανών
θα ψηφίσει υπέρ της εξόδου της χώρας του από την Ένωση σε σύγκριση με το 38% των ερωτηθέντων που
επιθυμεί η χώρα του να παραμείνει στην Έυρωπαϊκή Ένωση.
Η διαφορά των 4 ποσοστιαίων μονάδων είναι η μεγαλύτερη υπέρ του Brexit που καταγράφεται σε
δημοσκόπηση του YouGov από τον Οκτώβριο του 2014.
Η διαφορά διευρύνεται καθώς η υποστήριξη των Βρετανών στο ενδεχόμενο παραμονής μειώθηκε στο 38% από
41% τον Δεκέμβριο. Το ποσοστό υπέρ της εξόδου από την ΕΕ παρέμεινε αναλλοίωτο σε σύγκριση με την
τελευταία δημοσκόπηση ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αυξήθηκε κατά 3% κι ανέρχεται πλέον στο 18%.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον υποσχέθηκε τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος σχετικά με
την παραμονή ή όχι της Βρετανίας από την ΕΕ έως τα τέλη του 2017, αφού επιχειρήσει να διαπραγματευτεί τις
μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα ανταποκριθούν στις ανησυχίες των Βρετανών ψηφοφόρων σχετικά με ζητήματα
όπως η κυριαρχία και η μετανάστευση.
Σε αυτό το πλαίσιο κρίσιμης σημασίας θεωρείται η συνάντηση του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης με
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ απόψε στο Λονδίνο κατά την οποία αναμένεται να
ζητήσει να μπορέσει να λάβει μέτρα με στόχο τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών στη Βρετανία
αμέσως μετά το δημοψήφισμα.
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Κακή επιλογή η αύξηση των επιτοκίων από τη FED;
Μετά την ιστορική άνοδο των επιτοκίων η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ κάνει τώρα βήματα πίσω. Οι προοπτικές για την
παγκόσμια οικονομία είναι δυσοίωνες. Πρέπει η FED να παγώσει περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια;
Σκαμπανεβάσματα στα χρηματιστήρια, κάθετη πτώση της τιμής του πετρελαίου, ανησυχίες για την Κίνα: η παγκόσμια
οικονομία μπήκε με κακούς οιωνούς στο 2016. Ακόμη και οι ΗΠΑ εκπέμπουν σημάδια ανησυχίας. Για την αύξηση των
βασικών επιτοκίων δανεισμού που ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) η εποχή μοιάζει να
μην είναι η κατάλληλη. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη που οι κεντρικοί τραπεζίτες αποφάσισαν την Τετάρτη να μην

αυξήσουν περαιτέρω
τα επιτόκια. Προφανώς επειδή θέλουν πρώτα να διαπιστώσουν ποιες επιπτώσεις θα έχουν οι
εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας στην οικονομία των ΗΠΑ. Σημαίνει αυτό ότι η FED έκανε με την αλλαγή στην
πολιτική των επιτοκίων μία άκυρη εκκίνηση;
Οι σκεπτικιστές είχαν ήδη προειδοποιήσει την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου: ο τερματισμός της πολιτικής
του πολύ φθηνού χρήματος θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνος εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Κι αυτό
επειδή οι αυξανόμενοι τόκοι στις ΗΠΑ καθιστούν τις επενδύσεις εκεί πιο ελκυστικές. Επενδυτές, οι οποίοι κυνηγούσαν
μέχρι τώρα αποδόσεις κεφαλαίων στις ανερχόμενες οικονομίες, θα έμπαιναν πλέον στον πειρασμό να αποσύρουν βιαστικά
από εκεί τα κεφάλαιά τους, γεγονός που θα αποσταθεροποιούσε την ήδη βεβαρημένη παγκόσμια οικονομία. Κι αυτό στο
τέλος θα έπληττε όλες τις πλευρές.
«Μια αλλαγή στη γραμμή πλεύσης κόντρα στον άνεμο»
Μετά την πρώτη από την αρχή της κρίσης αύξηση επιτοκίων εκ μέρους της FED μπορούν πλέον οι επικριτές της
πολιτικής της να νιώθουν δικαιωμένοι: απ' τις αρχές του χρόνου οι αγορές δεν δείχνουν να ανακάμπτουν από τους
κλυδωνισμούς. Ο νέος χρόνος ξεκίνησε στην Κίνα ήδη με δύο απότομες πτώσεις στα χρηματιστήρια της τάξεως του 7%,
γεγονός που προκάλεσε σοκ ανά την υφήλιο. Έκτοτε οι Κινέζοι μοχθούν για σταθεροποίηση της κατάστασης κι
αγωνίζονται ενάντια στις συνέπειες από τις μαζικές διαρροές κεφαλαίων.
Επιπλέον τους κλυδωνισμούς επιτείνει η κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου. Σήμερα ο μαύρος χρυσός έχει τη
χαμηλότερη τιμή εδώ και δώδεκα χρόνια. Ένα τέλος στην πτώση δεν είναι προς το παρόν ορατό. Και συνολικά οι
προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία έχουν επιδεινωθεί.
Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική για τη FED, καθώς οι ρωγμές αυτές έχουν αφήσει τα ίχνη τους και στις ΗΠΑ.
Κατά την Κεντρική Τράπεζα οι εξαγωγές έχουν αποδυναμωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις προοπτικές ανάπτυξης, τα
καταναλωτικά έξοδα και τις επενδύσεις. Ο πιο ανησυχητικός τομέας παραμένει βέβαια η βιομηχανία, η οποία εδώ και
μήνες έχει αρχίσει να συρρικνώνεται
Οι αμερικανοί επιχειρηματίες παρατηρούν ανήσυχοι τις εξελίξεις στο εξωτερικό. «Διαπιστώνουμε ακραίες και έως σήμερα
πρωτόγνωρες συνθήκες όπου κι αν κοιτάξουμε» δήλωσε πρόσφατα ο διευθυντής της Apple Τιμ Κουκ. Κι η αύξηση των
επιτοκίων δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την οικονομία των ΗΠΑ να ξεπεράσει το σοκ. Από τον Δεκέμβριο το δολάριο
ανέβηκε κατά 2%, γεγονός που καθιστά τα αμερικανικά προϊόντα ακριβότερα στο εξωτερικό και ως εκ τούτου λιγότερο
ελκυστικά. Την ίδια ώρα οι εισαγωγές είναι φθηνότερες, γεγονός που περιορίζει τον ρυθμό ανατίμησης. Κι αυτό παρόλο
που η FED \θέλει να παλέψει ενάντια στον κατά την άποψή της χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού των 0,7%.
Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ σχεδίαζε φέτος ακόμη τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων. Οι επενδυτές υπολογίζουν ωστόσο το
πολύ σε μία ή δύο. Το χρηματιστήριο του Ντίσελντορφ επέλεξε τη φράση «αύξηση επιτοκίων» ως απαγορευμένη λέξη από
το 2015. «Για την επιτυχία μια τέτοιας στροφής απαιτείται μεγάλη ώθηση» ήταν η αιτιολόγηση. «Αυτό το γνωρίζει κάθε
ιστιοπλόος ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει γραμμή πλεύσης κόντρα στον άνεμο».
Deutsche Welle
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