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Ανταπόκριση, Nέα Υόρκη

Στον Θαναση ΤσίΤσα

Σ
υγκρατημένη αναστροφή του κλίματος 
για την ελληνική οικονομία και θετικές κι-
νήσεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

για την προσέλκυση επενδύσεων βλέπει ο δισε-
κατομμυριούχος επενδυτής Τζον Πόλσον. Σε 
αποκλειστική συνέντευξή του στη Realnews, 
στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ της 
Capital Link στη Νέα Υόρκη, προέβλεψε μεγά-
λες αποδόσεις στο ελληνικό Χρηματιστήριο και 
έξοδο στις αγορές το 2016, εφόσον ολοκληρω-
θεί η πρώτη αξιολόγηση και υλοποιηθούν οι 
μεταρρυθμίσεις. 

Ο Τζ. Πόλσον είναι πρόεδρος του αμερικα-
νικού επενδυτικού κεφαλαίου Paulson & Co, 
το οποίο ελέγχει σήμερα σχεδόν το 9% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, 
το 7,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha 
Bank (με βάση τον συνολικό αριθμό δικαιωμά-
των ψήφου, πλην αυτών του ΤΧΣ) και το 9,99% 
της ΕΥΔΑΠ. Η Paulson & Co είναι μια από τις 
μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κλάδο 
της, η οποία διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια 
ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Ο 60χρονος μεγαλοεπενδυτής πόνταρε το 
2007 στην κατάρρευση της αγοράς ενυπό-
θηκων στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου 
(subprime) στις ΗΠΑ και κέρδισε για τον εαυ-
τό του 5 δισ. δολάρια, «τη μεγαλύτερη ίσως 
λεία στην ιστορία της Γουόλ Στριτ», σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Νew Υork Τimes». Το περι-
οδικό «Forbes» αποτίμησε την περιουσία του 
στα 13,5 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τον στο 
Νο 80 της λίστας με τους δισεκατομμυριού-
χους του κόσμου. 

Ο Τζ. Πόλσον στοιχημάτισε ανεπιτυχώς στη 
διάλυση της ευρωζώνης και στην ελληνική χρε-
οκοπία μέσω των Cds (σ.σ.: «ασφάλιστρα» ένα-
ντι ομολόγων που εκδίδουν τα κράτη σε περί-
πτωση χρεοκοπίας), αλλά μετά αναζήτησε επεν-
δυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Το 2013 o Αμε-
ρικανός μεγαλοεπενδυτής συμμετείχε σε συ-
νάντηση επενδυτικών funds και τραπεζών που 
είχε οργανώσει ο τότε πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαμαράς στη Νέα Υόρκη για την προβο-
λή επενδυτικών ευκαιριών, με αφορμή την τό-
τε επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. 

 
 Πώς αξιολογείτε την πορεία των διαπραγ-

ματεύσεων για την εφαρμογή του τρίτου 
μνημονίου;

Είμαστε εντυπωσιασμένοι με τις δεσμεύσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τις 
μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει έρθει σε συμ-
φωνία με τους δανειστές της. Βραχυπρόθε-
σμα είναι όντως δύσκολο να εφαρμοστούν, 
μακροπρόθεσμα όμως πιστεύω ότι θα οδη-
γήσουν την Ελλάδα σε μια πιο ανταγωνιστι-
κή και αναπτυξιακή εποχή. 
 Πέρυσι είχατε στείλει απειλητικά το μήνυ-

μα προς την Αθήνα ότι «δεν θα γίνει καμία 
επένδυση με ρίσκο αν δεν υπάρξει πολιτική 
σταθερότητα». Ποιο είναι το κλίμα σήμερα;

Σήμερα είμαστε πιο αισιόδοξοι σχετικά με 
την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Με-
τά την κρίση του περασμένου καλοκαιριού, 
φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση με-

«Επένδυσα στις 
ελληνικές τράπεζες 
γιατί πιστεύω 
στην ανάκαμψη»
Ο Αμερικανός 
δισεκατομμυ-
ριούχος μιλά 
στην «R» και 
αποκαλύπτει 
ότι συμμετείχε 
στην πρόσφατη 
ανακεφα-
λαιοποίηση 
ως ένδειξη 
εμπιστοσύνης 
στην ελληνική 
οικονομία

γεγονός ότι η Ελλάδα θέλει να είναι μέρος 
της Ε.Ε. και θέλει να παραμείνει στο ευρώ. 
 Η επιδίωξη της κυβέρνησης να βγει η Ελ-

λάδα στις αγορές είναι εφικτή; 
Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εφαρμόζει τις με-
ταρρυθμίσεις και περάσει την πρώτη αξιο-
λόγηση, στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φε-
βρουαρίου, πιστεύω ότι το ελληνικό χρέος 
θα μειωθεί. Η ΕΚΤ, άλλωστε, έχει ξεκαθαρί-
σει ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης 
θα είναι μέρος της συμφωνίας. Με το που 
συμβεί αυτό, δεν θα με εξέπληττε εάν έβλε-
πα τα επιτόκια των ελληνικών κρατικών ομο-
λόγων να πέφτουν κάτω από 5% προς τα μέ-
σα του 2016. Αν γίνουν τα παραπάνω, τότε 
η Ελλάδα θα ανακτήσει την πρόσβαση στις 
ιδιωτικές κεφαλαιαγορές και θα γίνει μια α-
πό τις πιο ευνοϊκές αγορές για επενδύσεις.
 Οι προοπτικές για το ελληνικό Χρημα-

τιστήριο;
Το ελληνικό Χρηματιστήριο είναι μία από τις 
πιο υποτιμημένες αγορές της Ευρώπης. Παρ’ 
όλα αυτά, μπορεί να έχει μια από τις καλύ-
τερες επιδόσεις μέσα στο 2016. Πιο συγκε-
κριμένα, ο χρηματοπιστωτικός και τραπε-
ζικός κλάδος μπορεί να φέρει κέρδη μέσα 
στο 2016 της τάξης του 50%-100% ή ακό-
μα και παραπάνω.

ταξύ του ελληνικού λαού να παραμείνει η χώρα στο ευρώ 
και να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Μέ-
χρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεσμεύεται στο 
να επιτύχει αυτούς τους στόχους. 
 Τι μηνύματα λαμβάνετε από την ελληνική κυβέρνη-

ση για τις επενδύσεις;
Υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Με το να δημιουργεί η κυβέρ-
νηση ένα θετικό πολιτικό κλίμα, ενθαρρύνει τις επενδύ-
σεις από το εξωτερικό. Ενα μέρος αυτού είναι και η εκδή-
λωση έντονου ενδιαφέροντος από επενδυτές του εξωτερι-
κού στο να λάβουν μέρος στην ανακεφαλαιοποίηση των 
ελληνικών τραπεζών. Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι οι τρά-
πεζες θα χρειάζονταν 25 δισ. ευρώ, αλλά στο τέλος χρει-
άστηκαν μόνο 5 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα προήλθαν α-
πό τον ιδιωτικό τομέα. Ως ένδειξη της εμπιστοσύνης α-
πό τους επενδυτές προς την ελληνική κυβέρνηση, εμείς 
επενδύσαμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
Αγοράσαμε ένα σεβαστό ποσοστό μετοχών των τραπε-
ζών Πειραιώς και Alpha, ως ένδειξη εμπιστοσύνης στην 
αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, και ε-
ξετάζουμε πρόσθετες επενδύσεις, ανάλογα με την πρόο-
δο που επιτυγχάνεται. 
 Εχει απομακρυνθεί το σενάριο του Grexit;
Σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, δεν νομίζω ότι υ-
φίσταται. Πιστεύω πως η Ελλάδα ήρθε πολύ κοντά στην 
έξοδο από το ευρώ, αλλά όλοι συνειδητοποίησαν πως 
δεν ήταν το κατάλληλο σενάριο που έπρεπε να ακολου-
θήσουν. Επίσης, είναι σχεδόν παγκοσμίως αποδεκτό το 

Τζον Πόλσον Πρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας Paulson & Co
«Είμαστε πιο αισιόδοξοι για 
την πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα. Φαίνεται ότι υπάρχει 
ευρεία συναίνεση για να πα-
ραμείνει η χώρα στο ευρώ»


