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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε πως θα αρχίσει
να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των ελληνικών
αρχών για στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Είναι μία σημαντική απόφαση που θα βοηθήσει
στην μείωση της ανεργίας μέσα από επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από την
(EBRD).

Η κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίηση της για την εξέλιξη και ανακοίνωσε ότι ο Αλέξης
Τσίπρας έχει καλέσει τον πρόεδρο της EBRD στην Αθήνα ώστε να επιταχυνθεί η
εγκατάσταση και η έναρξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας το συντομότερο δυνατό.

Οι άμεσα ωφελούμενοι από την νέα δυνατότητα χρηματοδοτήσεων θα είναι οι μικρές και
μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι άλλωστε η κατεύθυνση της (EBRD) να ενισχυθεί
ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και της περιφερικής ολοκλήρωσης με επέκταση του ρόλου του
ιδιωτικού τομέα στις υποδομές και την ενέργεια.

Η EBRD θα ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, και θα ξεκινήσει συζητήσεις με τις ελληνικές
αρχές προκειμένου να εκπονήσει την στρατηγική της χώρας ,και πάνω σε αυτές τις
κατευθύνσεις θα ενθαρρυνθούν επενδυτές και θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια.

Δυστυχώς δεν έχουμε εσωτερικές δυνατότητες για ανάπτυξη .Η κυβέρνηση ψάχνει παντού
χρήματα για να μην προκύψει πιστωτικό γεγονός και είναι αδύνατο να διαθέσει χρήματα
που να οδηγηθούν στην ιδιωτική οικονομία και σε επενδύσεις.

Δυνατότητες που θα βοηθούσαν είναι οι αποκρατικοποιήσεις για τις οποίες η κυβέρνηση
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αμφιταλαντεύεται μεταξύ των ιδεολογικών της τοποθετήσεων και των αναγκών της
πραγματικής οικονομίας της χώρας.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι μια διέξοδος όπως επίσης και το
επενδυτικό πακέτο Γιουνγκέρ των 315 δις από τα οποία η Ελλάδα προσδοκά ποσά μέχρι 15
δις για τα επόμενα δύο χρόνια όπως και το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) για την επόμενη εξαετή περίοδο
μέχρι το 2020.

Οι μόνες πηγές για χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι ευρωπαϊκές όπως και τα δανικά για
τα χρέη.

Γι αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει την σχέση της με την ΕΕ να σταματήσει να
βλέπει παντού εχθρούς ,και να κτίσει ένα σοβαρό κλίμα εμπιστοσύνης και από τις δύο
πλευρές.
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