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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                   

                     ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

                          Γραφείο  

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

                  

19
ο
 “Capital Link Invest in Greece Forum” (Νέα Υόρκη, 11.12.2017) 

 

            Πραγματοποιήθηκε στις 11.12.2017 στη Νέα Υόρκη η εν θέματι ημερίδα της εταιρείας συμβούλων 

επικοινωνίας Capital Link, που αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές επενδυτικό Forum, αποκλειστικά 

αφιερωμένο στην ελληνική οικονομία, τις προοπτικές της, το νομικό/θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο και τις 

επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  

             Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις εργασίες της φετινής ημερίδας παρακολούθησαν πάνω από 1.350 

άτομα, πραγματοποίησαν ομιλίες 87 ομιλητές, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης έλαβαν χώρα 150 

προγραμματισμένες B2B συναντήσεις.   

            Eνδεικτικό της σημασίας της ημερίδας είναι το γεγονός ότι διοργανώθηκε σε συνεργασία με το 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και με την υποστήριξη μεγάλων διεθνών, αλλά και ελληνικών τραπεζών 

και οργανισμών (π.χ. Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, Εθνική 

Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς), ενώ τις εργασίες της παρακολούθησε πλήθος διεθνών επενδυτικών και 

πολυεθνικών εταιρειών (Allen & Overy, AXIA, Reed Smith, Calamos Investments, Red Apple Group κ.ά.). 

 

Ως είθισται τα τελευταία χρόνια, και φέτος το Γραφείο μας υποστήριξε ενεργά το Forum, οι 

διοργανωτές του οποίου μας συμπεριέλαβαν στην επίσημη λίστα των υποστηρικτικών φορέων (“supporting 

organizations”)  

 

            Ως ομιλητές συμμετείχαν τρεις Υπουργοί της κυβέρνησης και ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτος, η Υπουργός 

Τουρισμού, κ. Έ. Κουντουρά, ο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γ.Τζιάλλας και ο 

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής.  

Στο Forum μίλησαν ο Πρέσβυς της Ελλάδος στις Η.Π.Α., κ. Χ. Λαλάκος και ο Πρέσβυς των Η.Π.Α. 

στη χώρα μας, κ. G. R. Pyatt, ενώ παρέστησαν η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον Ο.Η.Ε., Πρέσβυς 

κα. Μαρία Θεοφίλη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας.   

           Επίσης, μαγνητοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας. 

 

           Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Πρέσβυς της Ελλάδας στην Ουάσιγκτων κ. Χ. 

Λαλάκος, ο οποίος ανέφερε ότι η επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού, προ διμήνου, στις Η.Π.Α. αποτέλεσε 

ευκαιρία κατάδειξης των θετικών προοπτικών που εμφανίζει η ελληνική οικονομία και το ευμενές 

επενδυτικό περιβάλλον που συναφώς διαμορφώνεται, μετά από μακρά περίοδο οικονομικής ύφεσης. Κατά 

τη διάρκεια των συνομιλιών του κ. Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτων, τόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κ. D. 

Trump, όσο και η Γενική Δ/ντρια του I.M.F., κα C. Lagarde, συνεχάρησαν τον κ. Πρωθυπουργό για την 

επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Επίσης, με σκοπό την περαιτέρω 

προώθηση των διμερών οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων συνεργασίας Ελλάδος – Η.Π.Α. ο κ. 

Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήγγειλαν τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας μεταξύ των 

αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών. Παράλληλα, Αμερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους 

για επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, των τροφίμων, της ψηφιακής τεχνολογίας και 

των υποδομών. Η περαιτέρω προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, 

καταδεικνύεται εξάλλου και από την επιλογή των Η.Π.Α. ως τιμώμενης χώρας στην 83
η
 Δ.Ε.Θ.  
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Η θετική εξέλιξη των μακροοικονομικών δεικτών, όπως η αναμενόμενη αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 

2% το τρέχον έτος, και 2,5% το 2018 και 2019, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επίτευξη 

προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) ύψους άνω των 4 δισ. Ευρώ το τρέχον έτος και η πτώση 

της ανεργίας κατά 5%, στο 20%, το 2017 καταδεικνύουν ακριβώς την έξοδο της χώρας από τη μακρά 

περίοδο οικονομικής ύφεσης και την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Δημοσιονομικής 

Προσαρμογής το 2018. Οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνονται εξάλλου και από 

την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από «σταθερή» (stable), σε «θετική» (positive) 

από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Η Ελλάδα, υπογράμμισε στην ομιλία του ο κ. Πρέσβυς, εμφανίζει σημαντικές ευκαιρίες, ως 

πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, για επενδύσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της 

ενέργειας, των μεταφορών και άλλους, γεγονός που υπογραμμίζεται από μείζονος σημασίας 

πραγματοποιηθείσες ή δρομολογούμενες επενδύσεις, όπως ο αγωγός ΤΑΡ, ο διασυνδετικός αγωγός φυσικού 

αερίου Ελλάδος – Βουλγαρίας (ITGB), η δημιουργία νέου σταθμού επαναεριοποίησης υγροποιημένου 

φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων κ.ά.  

 

           Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας, επισήμανε την ακλόνητη 

δέσμευση της κυβέρνησης για επαναφορά της χώρας σε σταθερή οικονομική τροχιά. Η θετική 

μακροοικονομική εικόνα αποδεικνύεται από την επίτευξη ρυθμών αύξησης του Α.Ε.Π. κατά 2% τη φετινή 

χρονιά και 2,5% το 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προσέλκυση  

επενδύσεων ύψους 3 δισ. Ευρώ τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους, γεγονός που συνιστά αύξηση 

κατά 69%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η επιλογή των Η.Π.Α. ως τιμώμενης χώρας στη 

Δ.Ε.Θ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2018 καταδεικνύει τις σταθερές οικονομικές και 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ αποτελεί ευκαιρία για τις Η.Π.Α. να εκμεταλλευτούν τις 

σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται στη χώρα μας. Ο κ. Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη 

βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα θα έχει εξέλθει επιτυχώς από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής προσαρμογής 

τον Αύγουστο του 2018. Ο κ. Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε, τέλος, την ομιλία του χαρακτηρίζοντας την 

Ελλάδα ως χώρα των μεγάλων ευκαιριών (“land of opportunity”) και κάλεσε τους συμμετέχοντες στο 

Συνέδριο να αξιοποιήσουν στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

 

Ακολούθησε ομιλία του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, βασικά σημεία της 

οποίας είναι τα εξής: 

-  Σημειώνεται επανεκκίνηση της οικονομίας, με την εμφάνιση θετικών ρυθμών ανάπτυξης επί τρία 

συνεχόμενα τρίμηνα το τρέχον έτος, ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης των ανισορροπιών στο 

ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και στον προϋπολογισμό. 

- Αναμένεται επιτάχυνση των επενδύσεων και των εξαγωγών, ως αποτέλεσμα χαλάρωσης των capital 

controls και επιτάχυνσης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 

- Οι τράπεζες είναι επαρκώς ανακεφαλαιοποιημένες, γεγονός που αναμένεται να καταδείξουν και τα 

νέα stress tests που πρόκειται να διενεργηθούν την Άνοιξη του 2018. 

- Σημειώνεται συνεχής αύξηση των τουριστικών ροών (30 εκατ. τουρίστες το 2017)  και της 

βιομηχανικής παραγωγής 

- Σημειώθηκε αύξηση των Α.Ξ.Ε., κατά 69%, τους 9 πρώτους μήνες τρέχοντος έτους, σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

- Σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών κατά 7,6%. 

- Δημιουργήθηκαν 265.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία 2,5 χρόνια, μειώνοντας τον δείκτη ανεργίας 

κατά 7 μονάδες.  

- Σημειώνεται βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης 

- Επιτεύχθηκε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους 

πιστοληπτικής αξιολόγησης “Fitch”, “Moody’s” και “Standard & Poor’s”. 

- Σημειώνεται επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 

- Σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των εταιρειών που επενδύουν σε Έρευνα & Ανάπτυξη από 0,23% 

του Α.Ε.Π. το 2011 σε 0,41% το 2016. 

Μείζονος σημασίας είναι η αναγνώριση από τον Ο.Ο.Σ.Α. ότι η χώρα υλοποιεί «επιθετικό» 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπως η αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η δημιουργία Κτηματολογίου κ.ά.  
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Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι βρισκόμαστε σε φάση υιοθέτησης νέου Παραγωγικού Μοντέλου, 

βασικοί στόχοι του οποίου θα είναι η αύξηση των εξαγωγών και η αξιοποίηση του υψηλής ειδίκευσης και 

χαμηλού συγκριτικά κόστους ανθρωπίνου δυναμικού, μέσω παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

ενσωματωμένης τεχνολογίας διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. 

Το νέο Παραγωγικό Μοντέλο περιλαμβάνει μέτρα όπως: 

1. Ο προσανατολισμός νέων και παλαιών εταιρειών προς τις εξαγωγές. 

2. Αύξηση της εγχώριας παραγωγής βιομηχανικών αγαθών. 

3. Χρηματοοικονομική στήριξη δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters), μικρομεσαίων 

κυρίως εταιρειών, με σκοπό τον περιορισμό του κόστους παραγωγής, προώθησης και διαφήμισης 

των προϊόντων τους σε ξένες αγορές. 

4. Δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα προσφέρει συμβουλές και μικροδάνεια σε 

εταιρείες που παρουσιάζουν εξαγωγικές προοπτικές και προσανατολισμό. 

Σε όλα τα παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο νέος νόμος “Fast Track” για την 

προσέλκυση στρατηγικής σημασίας Α.Ξ.Ε., ενώ έχουν ήδη διερευνηθεί οι δυνατότητες προσέλκυσης 

επενδύσεων από σημαντικές χώρες, όπως η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Κίνα, χώρες της Μέσης Ανατολής και 

ασφαλώς οι Η.Π.Α. 

Σκοπός είναι η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, δεδομένου ότι οι βιομηχανικές εταιρείες 

είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες και συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη συνολική αξία των ελληνικών 

εξαγωγών. Επιδιώκεται ωστόσο η προσέλκυση επενδύσεων και σε άλλους, νέους τομείς που εμφανίζουν 

εξαγωγικές προοπτικές, όπως η επεξεργασία τροφίμων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, τα έξυπνα ενεργειακά 

δίκτυα, οι συνδυασμένες μεταφορές και οι μικροηλεκτρονικές εφαρμογές για συστήματα άμυνας και 

ασφάλειας. 

Η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικότατες επενδυτικές ευκαιρίες, λαμβάνοντας υπόψη την ανακάμπτουσα 

μακροοικονομική εικόνα, το γεγονός ότι αποτελεί πυλώνα πολιτικής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, τη γεωστρατηγική της θέση και το γεγονός ότι εξελίσσεται σε 

ενεργειακό κόμβο, τόσο λόγω συμπράξεων με γειτονικά κράτη, όσο και λόγω δρομολόγησης αξιοποίησης 

εθνικών ενεργειακών πόρων. 

 

 Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος υπήρξε κεντρικός ομιλητής στο 

μεσημεριανό γεύμα, τόνισε τα εξής: 

 Το 2018 θα είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού ο προϋπολογισμός του έτους 

σηματοδοτεί την έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά δεδομένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρημα της οριστικής 

εξόδου της χώρας από την κρίση, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

 την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων 

 την αύξηση στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,  

 τη βελτίωση στις εξαγωγές. 

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, η αύξηση των θέσεων εργασίας καταδεικνύει την αναπτυξιακή 

προοπτική της οικονομίας, η οποία συμπληρώνεται από ευρέως φάσματος μεταρρυθμίσεις. Όπως τόνισε 

«στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τμήματα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την 

κρίση. Καθώς μπαίνουμε στο στάδιο της ανάκαμψης, οι προσπάθειές μας θα είναι να διασφαλίσουμε τη 

βιωσιμότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».  

Ο κ. Τσακαλώτος απήυθυνε πρόσκληση προς τους επενδυτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη 

ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ έκλεισε την ομιλία 

του επισημαίνοντας ότι το 2018 θα κορυφωθούν οι συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα μέτρα απομείωσης του χρέους. 

Σε σχετική ερώτηση που του απευθύνθηκε αναφορικά με την κατάργηση των capital controls, 

απήντησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει άμεση και ολοκληρωτική κατάργησή τους, αλλά η κυβέρνηση 

βρίσκεται σε σταθερή πορεία συνεχούς χαλάρωσής τους, έως τελικής, οριστικής κατάργησης. 

 

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, παρουσίασε την εθνική τουριστική πολιτική που 

εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2015, με στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας ως παγκόσμιου τουριστικού 

προορισμού για όλο το έτος, καθώς και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναμικά 

αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα. Για τρίτο συναπτό έτος η Ελλάδα πέτυχε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 
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7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά μεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια το 

2015, τα 28 εκατομμύρια το 2016 και τα 30 εκατομμύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις 

διανυκτερεύσεις, τις πληρότητες των καταλυμάτων, την ενισχυμένη αεροπορική συνδεσιμότητα, καθώς και 

στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο 

περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές 

επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο.  

Ειδικότερα για την αμερικανική αγορά, η κα Κουντουρά αναφέρθηκε σε μία σειρά στοχευμένων 

πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την 

τελευταία τριετία. Στόχος πλέον είναι να πετύχουμε τα δύο εκατομμύρια αφίξεις τα επόμενα χρόνια, ενώ 

νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους αμερικανικούς ομίλους και επενδυτές που 

επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά. 

 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ξεκίνησε την 

ομιλία του τονίζοντας τη σημασία της εμπέδωσης αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εν δυνάμει ξένων 

επενδυτών για τη σταθερότητα και εφαρμογή του θεσμικού και νομικού πλαίσιου. Σε ότι αφορά στη 

φορολογική διοίκηση η «εμπιστοσύνη» σημαίνει αποτελεσματικότητα και φορολογική δικαιοσύνη, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι όλοι θα πληρώνουν, με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, αυτά που οφείλουν στο κράτος. Αν 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει, στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, 

γεγονός που με τη σειρά του αποθαρρύνει τις σοβαρές ξένες επενδύσεις. 

Ακολούθως αναφέρθηκε στην επιτυχή εφαρμογή της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη 

εισοδημάτων, η οποία απέδωσε πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως 

ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, 

η οποία στέφθηκε με επιτυχία, σε αντίθεση με την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούμενες ρυθμίσεις.  

Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συμμετείχαν στο 

συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόμενος και στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού 

συστήματος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με κύριους άξονες: 

1. Ηλεκτρονική υποβολή των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (φυσικών και νομικών 

προσώπων, Φ.Α.Π. κ.λ.π.),  

2. Ηλεκτρονική διασύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων φορολογικού περιεχομένου με άλλες αρχές, 

υπηρεσίες και φορείς (Κτηματολόγιο, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, τελωνεία κ.λ.π.). 

3. Υπογραφή διακρατικών και διεθνών συμφωνιών αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων 

(π.χ. Συμφωνίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με Ο.Ο.Σ.Α. και Ε.Ε.) 

Προς την ίδια κατεύθυνση, αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί για το 2018 περιλαμβάνουν: 

1. Εφαρμογή έμμεσων πρακτικών ελέγχου για πρόσωπα ή επαγγελματικές ομάδες «υψηλού 

κινδύνου» διάπραξης φοροδιαφυγής. 

2. Ανάπτυξη μεθόδων και λογισμικού συλλογής πληροφοριών και βέλτιστη αξιοποίηση 

πληροφοριών από εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

3. Τοποθέτηση εξοπλισμού «Ακτίνων Χ» στα τελωνεία (λιμάνια, σύνορα) εισόδου εμπορευμάτων 

στη χώρα και εγκατάσταση λογισμικού ηλεκτρονικής ανάρτησης φορτωτικών διακίνησης 

εμπορευμάτων εντός της χώρας. 

Σε ότι αφορά στην φορολογική δικαιοσύνη σημαντικό βήματα προόδου συνιστά η λειτουργία, από τις 

αρχές του 2016, της Επιτροπής Επίλυσης Ενστάσεων και η υιοθέτηση της απαραίτητης νομοθεσίας 

υλοποίησης της «Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ)» που προβλέπεται στις Συμβάσεις 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κος Γιώργος Τζιάλλας, 

παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για τη 

χρηματοδότηση της αναβάθμισης των υπαρχουσών τουριστικών ΜΜΕ και την ίδρυση νέων, καθώς και την 

αναβάθμιση υποδομών όπως είναι οι μαρίνες και οι ιαματικές πηγές. Επιπλέον, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

δίνει την ευκαιρία σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου να χρηματοδοτήσουν τις 

δραστηριότητες τους. Τόνισε ότι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δημιουργήσει μια 

κινητικότητα στην αγορά ακινήτων με την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος για αγορά και μίσθωση 

ξενοδοχείων ή κτηρίων που πρόκειται να μετατραπούν σε τέτοια. 
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Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η παρέμβαση του Αμερικανού Πρέσβυ στην Αθήνα κ. Geoffrey Pyatt, ο 

οποίος τόνισε την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στην προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την 

κρίση και την προσέλκυση επενδύσεων, αποδίδοντας έμφαση στην αμοιβαία δέσμευση των δύο 

κυβερνήσεων να ενισχυθεί η επενδυτική παρουσία των αμερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης εντάσσεται η απόφαση του Έλληνα Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, και του Αμερικανού ομολόγου του κ. Wilbur Ross για σύσταση Διμερούς 

Επιτροπής Επενδύσεων η οποία θα συνέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση και 

προώθηση της διμερούς επενδυτικής συνεργασίας. Η σημασία που αποδίδεται στην Επιτροπή αυτή, 

καταδεικνύεται εξάλλου και από το γεγονός ότι επόμενος σταθμός του Έλληνα Υπουργού είναι η 

Ουάσιγκτων, με σκοπό τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του στο πλαίσιο της πρώτης.  

Ακολούθως, ο Αμερικανός Πρέσβυς πραγματοποίησε εκτεταμένη αναφορά στο νέο ενεργειακό 

τοπίο που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, καθοριστικό ρόλο στο οποίο πρόκειται να διαδραματίσει η χώρα 

μας, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής. 

Ειδικότερα, ο κ. Πρέσβυς χαρακτήρισε τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και ευρύτερα στην 

Ευρώπη ως «γεωστρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και την ευρύτερη περιοχή».  

Ο κεντρικός ρόλος της Ελλάδας στην ικανοποίηση της στρατηγικής σημασίας ανάγκης της Ευρώπης 

για ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση στις πηγές ενέργειας καταδεικνύεται από: 

1. Πρωτίστως την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, ο οποίος θα δημιουργήσει τον 

νότιο διάδρομο διοχέτευσης αζερικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδος, 

συνιστώντας παράλληλα μία από τις μεγαλύτερες Α.Ξ.Ε. στη χώρα μας. Ο κ. Πρέσβυς 

χαρακτήρισε μάλιστα το εν λόγω έργο ως «ρηξικέλευθο» (“transformational”) για τον 

ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. 

2. Την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος – Βουλγαρίας (I.T.G.B.), 

ο οποίος θα διαδραματίσει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στη διοχέτευση φυσικού αερίου, 

προερχόμενου από τον ΤΑΡ, τον σταθμό επαναεριοποίησης φυσικού αερίου της «Ρεβυθούσας» 

και το νέο σχεδιαζόμενο αγωγό στην Αλεξανδρούπολη, αρχικά στη Βουλγαρία και Σερβία και 

ακολούθως και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες. 

3. Τη δημιουργία νέου σταθμού επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο 

οποίος, μαζί με τον υφιστάμενο της «Ρεβυθούσας», επιτρέπουν την εισαγωγή φυσικού αερίου 

από νέες αγορές, μεταξύ των οποίων και η χώρα του. 

Υπογράμμισε την αμερικανική στήριξη δημιουργίας μίας απολύτως ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της Ευρώπης σε ασφαλείς, φθηνές, αξιόπιστες και 

διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας. Την ανάγκη αυτή χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρέσβυς ως «θεμελιώδους 

σημασίας για τους στόχους εθνικής ασφάλειας των Η.Π.Α.» (“fundamental to America’s national security 

objectives”), δεδομένου ότι θα αμβλύνουν την επιρροή υφιστάμενων χωρών-προμηθευτών, οι οποίες επί 

μακρόν χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μέσο πολιτικής επιρροής, κυρίως μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, στα 

Βαλκάνια. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην απόπειρα πραξικοπήματος στο Μαυροβούνιο, τον περασμένο 

Οκτώβριο, την οποία συσχέτισε με τη ρωσική πολιτική επιρροή.  

Ο Αμερικανός Πρέσβυς υπογράμμισε παράλληλα ότι θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι 

ενεργειακά έργα όπως ο αγωγός “North-Stream” και ο αγωγός “ITGI – Poseidon”, απομακρύνουν από την 

ανάγκη δημιουργίας διαφοροποιημένης αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη και δεν διευκολύνουν τον 

ανταγωνισμό, ενώ αντιθέτως εδραιώνουν την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και λειτουργούν εις 

βάρος των συμφερόντων της Ελλάδος, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην έλευση, για πρώτη φορά, αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού 

αερίου στην Ευρώπη, με πρώτες χώρες – σταθμούς την Πολωνία και τη Λιθουανία, η οποία σηματοδοτεί 

«τεκτονική αλλαγή στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου» και εξέφρασε την επιθυμία της 

χώρας του η Ελλάδα να αποτελέσει την τρίτη χώρα – πελάτη αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, 

κάτι που ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξήγγειλε στην τελευταία επίσκεψή του στην Ουάσιγκτων.  

Τέλος, αναφέρθηκε στις προοπτικές της χώρας μας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, ειδικότερα στην αιολική ενέργεια όπου η αμερικανική εταιρεία “General Electric” έχει επιδείξει 

ενδιαφέρον δραστηριοποίησης, αλλά και στην ηλιακή ενέργεια. 

Έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στην μοναδική σημασία της παρουσίας της χώρας του ως 

τιμώμενης χώρας στην επόμενη Δ.Ε.Θ., όπου κατόπιν απόφασης του Αμερικανού Προέδρου οι Η.Π.Α. θα 
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εκπροσωπηθούν με πολυμελή, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία, με εταιρείες από ευρύ φάσμα τομέων όπως 

η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες κ.ά. 
κ. Geoffrey Pyattην Ελλάδα 
Από τον πρώτο κύκλο συζήτησης, με θέμα την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της 

ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας σταχυολογούνται τα ακόλουθα: 

- Σε σχετική ερώτηση για τις προοπτικές αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η κα Elena 

Duggar, της εταιρείας Moody’s ανέφερε ότι εφαλτήριο θα αποτελέσει ουσιαστικά η ικανότητα 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Υπό το πρίσμα αυτό, η εταιρεία της αναβάθμισε τη χώρα σε 

“positive”, λόγω ολοκλήρωσης της τρέχουσας Αξιολόγησης και κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. 

Περαιτέρω αναβαθμίσεις θα εξαρτηθούν από την τροχιά διαμόρφωσης του δημοσίου χρέους σε βιώσιμα 

επίπεδα. 

- Στην ίδια ερώτηση, ο κ. Charles Seville, εκπρόσωπος της εταιρείας Fitch, ανέφερε ότι η αναβάθμιση της 

Ελλάδας από "CCC” σε “B-“ προήλθε από την εκτίμησή τους περί εισόδου της χώρας σε βιώσιμους 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, περιορισμού της πολιτικής αβεβαιότητας,  και στην εκτίμησή τους ότι η 

3η Αξιολόγηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής θα συνοδευτεί από σημαντικό 

(“substantial”) περιορισμό του δημοσίου χρέους (“debt relief”), όχι υπό τη μορφή διαγραφής μέρους 

αυτού, αλλά υπό τη μορφή λήψης μέτρων περιορισμού του ετησίου κόστους εξυπηρέτησής του. 

- Σε ερώτηση προς τον κ. Ο κ. Nicola Giammarioli, επικεφαλής του τμήματος Strategy and  Institutional 

Relations του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σχετικά με το κατά πόσο αυτό καθ’αυτό το 

ύψος του δημοσίου χρέους αποτελεί πρόβλημα και για εξέταση ενδεχόμενων μέτρων απομείωσής του, 

αυτός απάντησε ότι το κόστος εξυπηρέτησής του είναι σε καθοδική τροχιά και ότι η περαιτέρω μείωση 

εξυπηρέτησής του θα εξαρτηθεί από την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης στην υλοποίηση 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Εφόσον αυτές υλοποιηθούν, οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να είναι 

συνεπείς στη δέσμευσή τους περί λήψης μέτρων ανακούφισης του δημοσίου χρέους. 

- Ο κ. Declan Costello, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ανέφερε ότι ο μόνος τρόπος 

για να καταστεί το δημόσιο χρέος βιώσιμο είναι η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για 

τουλάχιστον 3 – 5 έτη, ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 

με παράλληλη μείωση της φορολογίας. Σε ότι αφορά δε στην προσέλκυση επενδύσεων, περιπτώσεις όπως 

η επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του «Ελληνικού», καταδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν είναι ακόμη 

ευνοϊκό. 

Η απόφαση για το εάν η χώρα μας θα χρειαστεί νέο Πρόγραμμα θα ληφθεί το Μάιο ή τον Ιούνιο του 2018, 

βάσει των δεδομένων που θα έχουν διαμορφωθεί τότε σχετικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης του 

δημοσίου χρέους, υπογραμμίζοντας ωστόσο εκ νέου, ότι μόνον η υλοποίηση μακρόπνοων 

μεταρρυθμίσεων, η προσέλκυση επενδύσεων και η συνακόλουθη επίτευξη σταθερών υψηλών ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης θα καταστήσουν το δημόσιο χρέος μακροπρόθεσμα βιώσιμο. 

- Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογράμμισε τη μοναδική αλληλουχία εξελίξεων που θα 

καταστήσουν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, ήτοι: 

Υλοποίηση μεταρρυθμίσεων > προσέλκυση Α.Ξ.Ε. επενδύσεων > επίτευξη υψηλών και σταθερών ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης > περιορισμός του δημοσίου χρέους ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π.  

  

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο η Δ/νουσα Σύμβουλος της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 

Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ»), κα Ράνια Αικατερινάρη, η οποία τόνισε ότι εισάγεται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα ένας θεσμός με χαρακτηριστικά σταθερότητας και μακροπρόθεσμης προοπτικής, στον οποίο έχει 

ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα 

οδηγήσουν στην αναμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος 

του δημόσιου συμφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερματισμό ευθύνης που ισχύει μέχρι σήμερα ως προς 

τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει, 

μεταξύ άλλων, ως βασικό στόχο να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για 

την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος με τη μορφή επενδύσεων. 

 

Από τον δεύτερο κύκλο συζήτησης, με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κρατικά ομόλογα, 

συγκρατούνται οι επισημάνσεις των ομιλητών για το ενθαρρυντικό γεγονός ότι  το κρατικό ομόλογο του 

Ιουλίου και οι ανταλλαγές ομολόγων του PSI, οι καλυμμένες ομολογίες συστημικών τραπεζών και οι 
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εκδόσεις εταιρικών ομολόγων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών της διεθνούς επενδυτικής 

αγοράς. Τονίσθηκε ότι η αγορά προετοιμάζεται για το 2018, χρησιμοποιώντας ως αιχμή του δόρατος τις 

θετικές προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας. Ως καταλυτικοί παράγοντες για τις επερχόμενες εκδόσεις 

κρατικών και ιδιωτικών ομολόγων αναμένεται να λειτουργήσουν η σταθερή πορεία εξόδου της χώρας από 

το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής και, ιδίως, οι συνεχείς πρωτοβουλίες στήριξης του επιχειρείν που 

αναμένεται να φέρουν βιώσιμη κερδοφορία και ταχεία ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Όπως ανέφερε ο κ. Αντώνης Κεραστάρης (Group CEO, Intralot), «Εταιρείες με ένα μακροπρόθεσμο 

όραμα, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και με ένα σχέδιο να ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά 

τους μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για την προσέλκυση επενδύσεων και την αναζωογόνηση της ελληνικής 

οικονομίας». 

 Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Κώτσηρα (Head of Funding Solution & Structure Finance, National 

Bank of Greece), οι πρόσφατες συναλλαγές καλυμμένων ομολόγων σηματοδότησαν την επιτυχημένη 

επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηματαγορές. Προκειμένου όμως οι διεθνείς επενδυτές 

να εμπιστευθούν και υποστηρίξουν μακροπρόθεσμα τις ελληνικές τράπεζες απαιτούν σχεδιασμό, όραμα, 

αποτελέσματα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. 

Ο κ. Guy Morgan (Managing Director, EMEA Head Of Liability Management, Goldman Sachs) 

περιέγραψε πως η πρόσφατη ανταλλαγή του PSI αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο για τη πιο συχνή και 

σταδιακή εμφάνιση της Ελλάδας στις αγορές. Όπως είπε, το 2018 είναι μια καθοριστικής σημασίας χρονιά 

για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς η Ελλάδα κάνει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για 

την επιστροφή της στις αγορές.  

 

Από την τρίτη ενότητα διαλόγου, με θέμα την κατάσταση του τραπεζικού τομέα, συγκρατείται η 

επισήμανση του κ. Βασίλειου Ψάλτη (Manager and CFO, Alpha Bank), ο οποίος τόνισε ότι βασική 

προϋπόθεση για την επανένταξη της Ελλάδας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης είναι η προσέλκυση όλο και 

περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομία. Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός για τη διευκόλυνση εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, μέσα από τη συμμετοχή τους 

στην επιτυχή αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων.  

Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης (Chairman, Eurobank Ergasias SA & Επικεφαλής του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τραπεζών) σημείωσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι 

και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις. Παρά τα προβλήματα, η κεφαλαιακή επάρκεια, η 

ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν 

βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν 

επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών. 

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου (CEO, Piraeus Bank) συμφώνησε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει 

σε τροχιά επιταχυνόμενης εξομάλυνσης, με σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και 

σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της 

πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και (γ) των 

αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών ομάδων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης (CEO, National Bank of Greece) αναφέρθηκε στα ορατά σημάδια 

οικονομικής ανάκαμψης. Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται από δύο 

χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων μέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την 

αποκλιμάκωση των προβλέψεων.  

Τέλος, ο κ. Francesco Drudi (Principal Adviser, European Central Bank) είπε ότι η εποπτεία των 

ελληνικών τραπεζών θα συνεχιστεί και μετά το πρόγραμμα όπως, όμως, ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναγνώρισε τη μεγάλη 

πρόοδο που έχει σημειωθεί για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί μια 

πολύ ευχάριστη εξέλιξη.  

 

Από την τέταρτη ενότητα διαλόγου, με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τραπεζικό τομέα, 

συγκρατείται η επισήμανση του κ. Γιώργου Τριανταφύλλου (Executive Director, Investment Banking 

Services, Goldman Sachs) ότι είναι πρόωρη η συζήτηση για την κατάσταση των τραπεζών το 2018, καθώς οι 

όποιες προβλέψεις θα καθοριστούν από την ποιότητα του ενεργητικού και την δυνατότητα των ελληνικών 

τραπεζών να πετύχουν τους στόχους του ESM διατηρώντας τα κεφάλαια τους, ενώ υποστήριξε πως τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει να μειωθούν κατά 37 δισ. Ευρώ στα επόμενα επτά χρόνια. 
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Το σύνολο των ομιλητών αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα για την βελτίωση 

του νομικού πλαισίου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες να 

αντιμετωπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει βοήθεια προς τις 

επιχειρήσεις που έχουν πραγματική ανάγκη, ώστε να ανακάμψουν και να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην 

ελληνική οικονομία.  

Τέλος, ο κ. Σπύρος Τσίλογλου (Director, Head of Greece and Cyprus, Investment Banking and 

Capital Markets, Credit Suisse International) σημείωσε πως οι καταθέτες είναι πολύ ευαίσθητοι στο πολιτικό 

κλίμα και για αυτόν ακριβώς τον λόγο η χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, σε συνδυασμό με την 

πολιτική σταθερότητα και την επιστροφή ενός εποικοδομητικού κλίματος, θα είχαν εξαιρετικά θετικό 

αντίκτυπο στην αγορά. 

 

Στην πέμπτη ενότητα διαλόγου για τον τουρισμό, μίλησε ο Δ/νων Σύμβουλος του “Enterprise 

Greece”, κ. Ηλίας Αθανασίου, ο οποίος παρουσίασε τη νέα πρωτοβουλία στρατηγικής αναβάθμισης του 

ελληνικού τουρισμού, που εστιάζει σε πιο εξελιγμένες μορφές υπηρεσιών και στοχεύει στον εμπλουτισμό 

του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος με πιο εστιασμένες τουριστικές υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Για 

τους επενδυτές, η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες που κυμαίνονται από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων, έως την ανάπτυξη θέρετρων υψηλής ποιότητας ή τη ανάπτυξη εξειδικευμένων 

τουριστικών προϊόντων και υποδομών.  

 

 Από την έκτη ενότητα για τις επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο των ακινήτων, συγκρατείται η 

επισήμανση του κ. Οδυσσέα Αθανασίου (CEO, Lamda Development), αναφορικά με το γεγονός ότι οι 

πωλήσεις μέσω διαδικτύου έχουν καταστήσει δύσκολες τις προβλέψεις για το πως θα κινηθεί μελλοντικά η 

λιανική αγορά. Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή ενοποίηση της αγοράς, η 

οποία οφείλεται εν μέρει και στην οικονομική κρίση, καθώς ένα μέρος της κατανάλωσης από τα μικρά 

μαγαζιά που έκλεισαν μεταφέρθηκε σε κεντρικά πολυκαταστήματα. Εξέφρασε την εκτίμηση πως αυτή η 

τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου θα 

οδηγήσουν ένα μέρος των τοπικών επιχειρήσεων να εγκαταλείψουν την αγορά και οι μεγάλες επιχειρήσεις 

θα συνεχίσουν να προσθέτουν περισσότερες ψυχαγωγικές επιλογές που θα τις καταστήσουν περισσότερο 

ελκυστικές. Τέλος, σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η πτώση της κατανάλωσης έχει παύσει και το ποσοστό 

έχει πλέον σταθεροποιηθεί. 

Ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός (CEO, NBG Pangaea) σημείωσε ότι οι προκλήσεις για την ελληνική 

αγορά εμπορικών ακινήτων για το 2018 είναι κυρίως δύο: η δυναμική που θα δημιουργήσει στην αγορά 

ακινήτων η πιο ενεργή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η συνολική πορεία της ελληνικής 

οικονομίας, η οποία είναι η μόνη που θα δημιουργήσει συνθήκες για τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς 

ακινήτων.  

 

 Από την ενότητα διαλόγου για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα συγκρατούνται οι 

επισημάνσεις του  κ. Ιωάννη Καλτσά (Head of Division, European Investment Bank), ο οποίος αναφέρθηκε 

στο γεγονός ότι οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις επανέρχονται μετά από μια περίοδο παγώματος πού είχε 

επέλθει στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου είχε σημειωθεί καθυστέρηση ακόμα και στην υλοποίηση 

των ήδη χρηματοδοτούμενων έργων. Από την πλευρά του ο κ. Τάκης Σολωμός (Co-Founder, First Athens 

Corporate Finance) σημείωσε πως η επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά των ιδιωτικών κεφαλαίων στην 

Ελλάδα, καθώς, όπως υποστήριξε, θα δραστηριοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός από funds στη αγορά. 

Ο κ. Γιώργος Κατσάνος (Partner, Levant Partners) τόνισε ότι το 2018 θα σηματοδοτήσει την 

επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί και η χώρα 

ετοιμάζεται να βγει από το μνημόνιο. Η αναδιάρθρωση του χρέους επίκειται, ενώ οι εταιρίες που επιβίωσαν 

σε ένα δύσκολο περιβάλλον συρρίκνωσης της ζήτησης, έλλειψης χρηματοδότησης και περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικές και είναι πρωταθλητές στη διαχείριση κρίσεων. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες συνηγορούν στο ότι μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία ξεδιπλώνεται μπροστά στους 

ξένους επενδυτές.  

 

Ακολούθησε η πάντα ενδιαφέρουσα ενότητα διαλόγου των επενδυτών που ήδη έχουν τοποθετήσει 

κεφάλαια στην Ελλάδα. Ο κ. Stephen Johnson (Managing Director, WL Ross & Co. LLC) εξέφρασε την 

πεποίθηση πως η αναβάθμιση της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και οι 
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αλλαγές στο πλαίσιο για τις κατασχέσεις θα βοηθήσουν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το θέμα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα εκτίμησε πως τα θετικά σημάδια της οικονομίας σε συνδυασμό με 

το πετυχημένο κλείσιμο της αξιολόγησης θα τοποθετήσουν την Ελλάδα σε μια ευνοϊκά οικονομική θέση για 

το 2018.  

Ο κ. John Koudounis (CEO, Calamos Investments) διέψευσε κατηγορηματικά ότι υφίσταται 

πρόβλημα με την επένδυση της εταιρείας του στην «Εθνική Ασφαλιστική», ενώ κατέθεσε την αισιοδοξία 

του για το μέλλον της Ελλάδας, ενόψει της υπεσχημένης ελάφρυνσης του χρέους και της επικείμενης 

περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων. Τόνισε μάλιστα ότι αποτελεί πεποίθηση της Calamos 

Investments ότι τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μάλιστα στον 

τουριστικό κλάδο ο οποίος εμφανίζει αμείωτη δυναμική και σταθερά θετικές προοπτικές. 

Ο κ. John Wollen, (Founder, Waterwheel Capital Management) εκτίμησε πως η ελληνική αγορά θα 

ακολουθήσει στο προσεχές μέλλον την διεθνή ανοδική απόδοση των ομολόγων. Υποστήριξε πως η 

πραγματική αξία των τραπεζών θα εξαρτηθεί από το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που 

διαθέτουν. Όπως, όμως, εκτίμησε είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις εκ των προτέρων για το ποια 

είναι η ενδεχόμενη αξία ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου. 

 

Στην ενότητα διαλόγου για το νέο γεωπολιτικό και ενεργειακό τοπίο στη χώρα, μίλησε  ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο οποίος επεσήμανε τις θετικές προοπτικές που 

διανοίγονται χάρη στα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό κατασκευή ή υπό 

εξέταση (ΤΑΡ, IGB, ITGI, Poseidon), καθώς και από την αναβάθμιση του αποθηκευτικού και 

διαμετακομιστικού δυναμικού της Ρεβυθούσας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρμανση του 

ενδιαφέροντος στον τομέα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, με εστίαση στην 

παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Αυτά τα έργα, προστιθέμενα 

στο εύρωστο δυναμικό του εγχώριου τομέα διύλισης, θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της 

ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σημαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη. 

Ο κ. Edward F. Cox, (Member of the Board of Directors, Noble Energy) εκτίμησε ότι η Ελλάδα 

βρίσκεται ακόμα μακριά από την κατασκευή ενός αγωγού που θα την συνδέει με τα κοιτάσματα της 

Ανατολικής Μεσογείου και ότι η Κύπρος θα επωφεληθεί πιο άμεσα από την ανάπτυξη του φυσικού αερίου 

μέσα στα χρόνια που έρχονται. Όσον αφορά τον στόχο της Ελλάδας να γίνει ένα σημείο υποδοχής και 

μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο κ. Cox παρατήρησε πως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν 

διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την μετατροπή του αερίου. Ωστόσο, σημείωσε πως η ραγδαία πτώση 

της τιμής του υγροποιημένου φυσικού αερίου στο τελευταίο διάστημα σημαίνει ότι η οικοδόμηση ανάλογων 

εγκαταστάσεων στην Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ παραγωγική επιχείρηση. Τέλος, είπε πως το 

ζητούμενο είναι η διατήρηση της χαμηλής τιμής του υγροποιημένου φυσικού αερίου και εκτίμησε πως κάτι 

τέτοιο θα συμβεί αν δεν υπάρξει μια ευρείας κλίμακας γεωπολιτική αστάθεια. 

Τέλος, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης τόνισε ότι οι διεθνείς 

ενεργειακές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο. Η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του 

στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση, 

καθώς και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. Για τον σκοπό αυτό, διερευνά επενδύσεις 

σε επικερδή έργα, ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται 

επίσης για τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση 

επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού 

αερίου και η ηλεκτροκίνηση. 

 

 Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Γ. Τσόπελα (Senior Partner, Greece & Cyprus, 
McKinsey & Company), ο οποίος ανέφερε ότι η επίτευξη πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων είναι 

σημαντική, αλλά δεν εξασφαλίζει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η τελευταία εξασφαλίζεται μόνον με την 

επιδίωξη των εξής πρωταρχικών στόχων: 

- Φορολογική μεταρρύθμιση με βασικούς άξονες την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τον 

περιορισμό της φορολόγησης. 

- Την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. 

- Την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων. 
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Στη συνέχεια υπογράμμισε την ανάγκη απόδοσης έμφασης στην αναβίωση της βιομηχανίας στη χώρα μας, 

λαμβάνοντας υπόψη αφενός την εκτεταμένη αποβιομηχάνιση που έχει σημειωθεί στη διάρκεια της κρίσης, 

αφετέρου τον νευραλγικό ρόλο της βιομηχανίας ως εργοδότη μεγάλης κλίμακας, στην παραγωγή αγαθών 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και στον κομβικό της ρόλο στη συνολική αξία των εξαγωγών. 

Προς την κατεύθυνση «επαναβιομηχάνισης» της χώρας απαραίτητη είναι: 

1.  η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενοποιήσεις 

και συγχωνεύσει και μεταστροφή στην παραγωγή αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

2. Η υιοθέτηση νομικού πλαισίου με στόχευση τη βιομηχανική ανάπτυξη, με έμφαση σε δράσεις 

στήριξης της Έρευνας και Ανάπτυξης, απομάκρυνσης διοικητικών εμποδίων και περιορισμού 

λειτουργικού κόστους (π.χ. ενέργεια). 

3. Χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση υφιστάμενων εταιρειών που 

αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα, αλλά εμφανίζουν αξιόλογες προοπτικές. 

 

 Από την ειδική ενότητα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συγκρατείται η ομόφωνη παραδοχή των 

ομιλητών ότι η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά είναι ευνοϊκή. Τονίσθηκε με έμφαση η πρόοδος στο 

νομοθετικό πλαίσιο (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, οι αλλαγές του 

ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και η παροχή προστασίας στα στελέχη 

των τραπεζών που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση οφειλών και τη διαγραφή χρεών), που θα διευκολύνει 

την πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

 

 Στη συνέχεια, ειδική παρουσίαση έκανε ο κ. Πάνος Ξενοκώστας (Founder & CEO, ONEX 

Technologies, Inc.), ο οποίος παρουσίασε το πλάνο αναδιοργάνωσης του ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού 

τομέα, μέσα από την εξαγορά του ιστορικού Ναυπηγείου «Νέωριο» της Σύρου από την εταιρεία του. Ο 

ομιλητής περιέγραψε την κατάσταση του κλάδου στην Ελλάδα σε σχέση με τη Μεσογειακή και τη Διεθνή 

αγορά. Ανέδειξε τις προκλήσεις, το πλάνο ανάπτυξης των επομένων ετών καθώς και τις επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανοίγει η εταιρεία του σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο, αξιοποιώντας στρατηγικές 

υποδομές σε μια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο. Η εταιρεία θα δώσει στο «Νέωριο» δυνατότητες αξιοποίησης 

νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Η επένδυση, σύμφωνα με τον κ. 

Ξενοκώστα, θα έχει σημαντικό γεωοικονομικό αντίκτυπο. 

 

Σημειώνεται τέλος ότι το Forum έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο στο Harvard Club και 

Κεντρικό Ομιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, που εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού 

Εξωτερικών, υπευθύνου για θέματα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων. Στην ομιλία του ο κ. 

Cohen επανέλαβε τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών 

πολιτικών και οικονομικών σχέσεων και εξήρε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την έξοδο της 

χώρας από την κρίση. Στο δείπνο τιμήθηκε για την προσφορά του στην ελληνική οικονομία ο κ. Ανδρέας 

Καλαντζόπουλος (CEO, Philip Morris International). Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο Πρέσβυς της Ελλάδας 

στην Ουάσιγκτων κ. Χάρης Λαλάκος, ενώ τον βραβευθέντα προλόγισε ο Υπουργός Oικονομίας και 

Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου. 

 

Την επομένη του Forum (12.12.2017), ως είθισται, διοργανώθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης  ειδική εκδήλωση με τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”. Ο Υπουργός 

Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος συνοδευόταν από την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα 

Κουντουρά και τον Γενικό Πρόξενο στη Ν. Υόρκη κ. Κωνσταντίνο Κούτρα χτύπησε το καμπανάκι της 

λήξης των εργασιών της συγκεκριμένης ημέρας, παρουσία των εκπροσώπων εταιρειών ελληνικών 

συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

 

 

 


