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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

        
         

21ο “Capital Link Invest in Greece Forum” (Νέα Υόρκη, 9.12.2019). 

            Πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2018 στη Νέα Υόρκη η 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. Επίσης, κατά τη διάρκεια 
του Φόρουμ οι διοργανωτές προσφέρουν τη δυνατότητα δικτύωσης και κατ’ιδίαν (Β2Β) 
επιχειρηματικών συναντήσεων. Τη φετινή χρονιά το Συνέδριο έφερε τον τίτλο “Greece is Back”, 
επιδιώκοντας να καταδείξει σαφώς την αλλαγή πλεύσης της χώρας προς την κατεύθυνση στέρεας 
αλλαγής πρακτικών, μεταρρυθμίσεων και δημιουργίας φιλικού επενδυτικού κλίματος τόσο σε 
πολιτικό, όσο - κυρίως – σε κοινωνικό επίπεδο. 
           Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις εργασίες της φετινής ημερίδας παρακολούθησαν πάνω 
από 1.000 άτομα, πραγματοποίησαν ομιλίες 83 ομιλητές, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης 
έλαβαν χώρα περισσότερες από 100 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις. Τέλος, με αφορμή το 
Συνέδριο Έλληνες Υπουργοί που συμμετείχαν, πραγματοποίησαν κατ’ιδίαν συναντήσεις με 
θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στη χώρα μας.  
           Το Γραφείο μας, κατά πάγια πρακτική, υποστήριξε ενεργά το Forum, οι διοργανωτές του 
οποίου μας συμπεριέλαβαν στην επίσημη λίστα των υποστηρικτικών φορέων (“supporting 
organizations”).  
          Ως ομιλητές συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας (Κεντρικός Ομιλητής 
κήρυξης έναρξης εργασιών του Συνεδρίου), ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ά. 
Γεωργιάδης, (Κεντρικός Ομιλητής του μεσημεριανού γεύματος), ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χ. 
Θεοχάρης, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό 
Σύστημα κ. Γ. Ζαββός. Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γ. Πιτσιλής, o κ. Martin Czurda Διευθύνων Σύμβουλος της 
εκτελεστικής επιτροπής του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κ. Riccardo 
Lambiris, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γενικός Δ/ντης του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ. Χ.) κ.  Δ. Τσάκωνας. 

Στο Συνέδριο μίλησαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Η.Π.Α., κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ 
παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας. Στον 
χαιρετισμό του ο κ. Πρέσβης ανέφερε ότι ενώ η ελληνοαμερικανική συνεργασία εξελίσσεται πολύ 
ικανοποιητικά σε παραδοσιακά πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος (άμυνα, εσωτερική ασφάλεια, 
περιφερειακή συνεργασία κ.ά.), με την υλοποίηση στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 
προηγούμενο συνέδριο δύο γύρων του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – Η.Π.Α., η συνεργασία 
στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων υπολείπεται. Ο κ. Πρέσβης υπογράμμισε την αλλαγή 
νοοτροπίας στη χώρα μας η οποία γίνεται πιο φιλοεπενδυτική και κάλεσε τόσο τις Η.Π.Α., όσο και 
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άλλες δυτικές χώρες να επενδύσουν στη χώρα μας, ειδάλλως άλλοι θα σπεύσουν να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  

 
           Με τηλεοπτικό του μήνυμα απευθύνθηκε στους επενδυτές ο Πρωθυπουργός, κ. Κ. 
Μητσοτάκης, ενστερνιζόμενος το βασικό μήνυμα του Συνεδρίου (“Greece is indeed back”), 
υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στη χώρα μας.  
Βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Πρωθυπουργού είναι τα ακόλουθα: 
- Η χώρα έχει ξεκινήσει ήδη την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό 
τη δραστική επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του Α.Ε.Π., μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων 
ύψους άνω των 100 δισ. Ευρώ το προσεχές χρονικό διάστημα. 
- Το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση είναι μονοκομματική εξασφαλίζει σταθερότητα και καθαρό 
ορίζοντα τετραετούς προβλεψιμότητας. 
- Η κυβέρνησή του είναι η πρώτη από την έναρξη της κρίσης, που αναλαμβάνει πλήρη ιδιοκτησία 
της μεταρρυθμιστικής ατζέντας (“full ownership of the reform Agenda”). 
- Ενστερνιζόμενη πλήρως την ανάγκη περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης, προέβη ήδη σε 
μέτρα που περιλαμβάνουν τον περιορισμό της εταιρικής φορολόγησης από το 28% στο 24%, με 
προοπτική περαιτέρω μείωσης στο 20%, μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα εταιρικών 
κερδών από το 10% στο 5%, ανάληψη δέσμευσης περιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
5% έως το 2023, μείωση της φορολόγησης των stock options, με επιβολή οριζόντιου συντελεστή 
15% για τις κανονικές εταιρείες και μόνο 5% για τις νεοφυείς εταιρείες (Start Ups), κατάργηση της 
φορολογίας επί των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που τα είχε εξωθήσει σε έξοδο από τη χώρα μας, 
θέσπιση ειδικής φορολογίας για εγκατάσταση στη χώρα μας αλλοδαπών ιδιωτών υψηλού 
εισοδηματικού/περιουσιακού προφίλ (νομοθεσία Non – Dom). 
- διεύρυνση της φορολογικής βάσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της διεύρυνσης 
της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
- Θέσπιση νέου αναπτυξιακού νόμου που περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές διευκόλυνσης της ίδρυσης 
και της λειτουργίας νέων εταιρειών. 
- Ειδική μνεία πραγματοποίησε στην ενεργειακή πολιτική, αναφέροντας το σχεδιασμό πλήρους 
απεξάρτησης από τον λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας έως το 2028, με παράλληλη 
μετατόπιση προς τις ΑΠΕ, ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά, αναδιάρθρωση και 
εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της Δ.Ε.Η. και μερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου 
διανομής. 
- Ως σαφή, απτά δείγματα του φιλοεπενδυτικού προσανατολισμού της κυβέρνησης ανέφερε την 
απεμπλοκή και την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του “Ελληνικού” 
εντός του 2020, τον εν εξελίξει διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης του 30% στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών ο οποίος έχει ήδη προσελκύσει αριθμό-ρεκόρ 10 μη δεσμευτικών προσφορών, επέκταση 
της  σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την πλήρη ή μερική ιδιωτικοποίηση 10 ακόμα 
περιφερειακών λιμένων. 
- Με σκοπό την προσέλκυση σοβαρών, μακροπρόθεσμων επενδυτών, η κυβέρνηση ενισχύει τις 
Ανεξάρτητες Αρχές, ειδικότερα με την τοποθέτηση πραγματικά ανεξάρτητων ηγεσιών στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δρομολόγηση ψήφισης νέου, 
ισχυρού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους εντός του 2020, με σκοπό την ενίσχυση της 
διαφάνειας και αξιοπιστίας τους. 
- Τέλος, ο κ. Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ψήφιση του σχεδίου «Ηρακλής», με σκοπό την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και τον περιορισμό τους στο 
ήμισυ, ώστε να αποκατασταθεί η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και η συμβολή του στην 
εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. 
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 Κεντρικός ομιλητής στις πρωινές εργασίες του Συνεδρίου ήταν ο Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Χ. Σταΐκούρας. Από την ομιλία του κ. Σταϊκούρα συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
 Ο κ. Υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στο ασταθές και ευμετάβλητο 
διεθνές πολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, 
εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, αλλαγές στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων, έξαρση 
προκλητικών συμπεριφορών και προκλήσεις λόγω του μεταναστευτικού/προσφυγικού 
προβλήματος, του “Brexit” και του τρόπου συσχέτισης δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής. 
 Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας επανεκκινεί δυναμικά την οικονομία, μέσα σ’ένα περιβάλλον 
πολιτικής σταθερότητας και αισιοδοξίας, μετά το αποτέλεσμα των πρόσφατων Εθνικών Εκλογών 
στις 7/7. Υπογραμμίζεται ότι στο σημείο αυτό τόνισε επίσης ο κ. Υπουργός, ότι η χώρα μας δεν θα 
υποχωρήσει έναντι της προάσπισης των δικαιωμάτων μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. 
 Ως βασικά επιτεύγματα της νέας κυβέρνησης, στο μικρό χρονικό διάστημα που έχει 
παρέλθει από αναλήψεως καθηκόντων της, ανέφερε καταρχήν τη συμφωνία που επετεύχθη με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς στο σχέδιο Προϋπολογισμού επομένου έτους (2020), την ολοκληρωτική 
άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση της φορολογίας φυσικών και 
νομικών προσώπων, την κατάργηση της αναποτελεσματικής νομοθεσίας στην αγορά εργασίας, την 
αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας δημοσίων επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ και 
η ΛΑΡΚΟ, την επικείμενη έναρξη υλοποίησης της μεγάλης επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του 
“Ελληνικού”, την προώθηση ιδιωτικοποιήσεων, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, την 
προπληρωμή του τμήματος υψηλού κόστους δανείων του Δ.Ν.Τ., τη μείωση της φορολόγησης στα 
μερίσματα εταιρικών κερδών, τη μείωση της φορολόγησης στα έσοδα των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία Εταιρειών Συμμετοχών 
(Holding Companies), τον εξορθολογισμό της φορολόγησης για της Εταιρείες Επενδύσεων (π.χ. 
ακίνητης περιουσίας, χαρτοφυλακίου), την θέσπιση νομοθεσίας προσέλκυσης ιδιωτών υψηλής 
εισοδηματικής/περιουσιακής στάθμης για φορολογική εγκατάσταση στην Ελλάδα (Νόμος Non-
Dom) και τη δημιουργία φορολογικών κινήτρων στην αγορά ακινήτων. 
 Όπως ανέφερε ο κ. Υπουργός, τα αποτελέσματα των παραπάνω επιτευγμάτων είναι ήδη 
ορατά και αντικατοπτρίζονται στην θετική 4η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, στη μείωση των 
επιτοκίων στα κρατικά ομόλογα και μάλιστα στο γεγονός ότι πλέον η χώρα μας εκδίδει Έντοκα 
Γραμμάτια με αρνητικά επιτόκια, στη δυνατότητα έκδοσης πλέον εταιρικών ομολόγων από μεγάλες 
επιχειρήσεις της χώρας μας με μειωμένα επιτόκια, στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας 
της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης και στη σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού 
Κλίματος και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. 
 Ακολούθως, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε, ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η 
επίτευξη υψηλών ρυθμών αύξησης του Α.Ε.Π., που θα εδράζεται στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας, με παράλληλη 
όμως διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει εκπονηθεί ένα 
φιλόδοξο οικονομικό σχέδιο, βάσει του οποίου η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί 
από 2% το τρέχον έτος, στο 2,8% το 2020. 
 Βασικοί άξονες του οικονομικού αυτού σχεδίου αποτελούν ενδεικτικά: 
- επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος που θα υπερβεί το 3,5% τόσο το 2019, όσο και το 2020. 
Ο στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μάλιστα παρά την περαιτέρω μείωση της φορολόγησης, ως 
αποτέλεσμα της επιτάχυνσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
- επιτάχυνση της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων κρατικών χρεών προς ιδιώτες, με σκοπό την 
ολοκληρωτική εξόφλησή τους έως το 2021. 
- μείωση των εγγυήσεων του δημοσίου στους τραπεζικούς ισολογισμούς 
- δημιουργία νέου, ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
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- ως σημαντικότατη δομική μεταρρύθμιση ανέφερε τη εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, βασικοί άξονες του οποίου είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με 
μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών, η μεγαλύτερη συμμετοχή Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας και η ολοκληρωτική απεξάρτηση από το λιγνίτη. 
- Υλοποίηση του σχεδίου “Ηρακλής” για δραστικό περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων 
τραπεζικών Δανείων και η αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία. 
- άμεση πώληση της συμμετοχής 30% του δημοσίου στο διεθνές αεροδρόμιο “Ελευθέριος 
Βενιζέλος”. 
-  διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με μέτρα όπως η 
θέσπιση τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoices) από 
τις εταιρείες, η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για ιδιώτες και η πλήρης ψηφιοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από την Α.Α.Δ.Ε. 
- μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και θέσπιση φορολογικών κινήτρων ενθάρρυνσης 
της λειτουργίας επαγγελματικής/ιδιωτικής ασφάλισης. 
- απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 
- εξασφάλισης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. 
 Ευθύς αμέσως ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού 
πώλησης της “ΔΕΠΑ Υποδομών”. Στο βήμα ανέβηκε και ανέφερε λεπτομέρειες του διαγωνισμού ο 
Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Θωμάς. Ο κ. Θωμάς επισήμανε ότι υπεγράφη  
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της  Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. («ΕΛΠΕ») για την 
από κοινού πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.» (το 
ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το  65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου). 
 
 Κεντρικός ομιλητής του μεσημεριανού γεύματος ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Ά. Γεωργιάδης. Ο κ. Υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας ότι η χώρα 
μας εισέρχεται πραγματικά σε μία νέα εποχή, χαρακτηρίζοντάς την ως τέτοια, όχι τόσο λόγω της 
επικράτησης του κόμματός του στις πρόσφατες Εθνικές Εκλογές, όσο – κυρίως – λόγω βαθύτερων 
κοινωνικών  διεργασιών που λαμβάνουν χώρα και καταδεικνύουν αλλαγή νοσηρών κατεστημένων 
νοοτροπιών και αντιλήψεων που την κρατούσαν, έως τώρα, δέσμια αδυναμίας επίτευξης προόδου 
και ανάπτυξης. Ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε την παρουσία του στην πρόσφατη τελετή 
επανέναρξης λειτουργίας των ναυπηγείων “Νεώριον Σύρου”, μετά την εξαγορά τους από τον όμιλο 
"ONEX Shipyards". Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στα 
ναυπηγεία ευχαρίστησε στην ομιλία του τον επενδυτή για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους 
Έλληνες πλοιοκτήτες που εμπιστεύονται το ναυπηγείο για την επισκευή των πλοίων τους και τον 
Αμερικανό Πρέσβη, που παρίστατο στην εκδήλωση, για τη διαμεσολάβησή του στην υλοποίηση 
της επένδυσης από την “ONEX Shipyards”. Το γεγονός αυτό ο κ. Υπουργός το χαρακτήρισε 
εμβληματικό και σημειακό των κοινωνικών διεργασιών, διότι έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με 
αυτό που θα ανέμενε κανείς σε αντίστοιχη περίπτωση στο πρόσφατο παρελθόν, οπότε ενδεχόμενη 
ιδιωτικοποίηση ναυπηγείων θα συνοδευόταν από εκ διαμέτρου αντίθετες αντιδράσεις από το 
εργατικό Σωματείο, όπως απεργίες, διαμαρτυρίες προς την κυβέρνηση κ.λ.π. 
 Την αλλαγή κατεστημένων νοσηρών κοινωνικών νοοτροπιών και αντιλήψεων, ο κ. 
Υπουργός την χαρακτήρισε ως ουσιωδέστερη της επικράτησης οποιουδήποτε κόμματος στις 
Εθνικές Εκλογές, διότι στο πρόσφατο παρελθόν, οσάκις μία κυβέρνηση υλοποιούσε κάποιες 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, η αμέσως επόμενη, υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων, τις 
ανέτρεπε. Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση ελέγχεται πλέον ως προς την επιτάχυνση των 
ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων, ενώ το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει 
ευμενώς πλέον τις ιδιωτικές επενδύσεις. 
 Ακολούθως, ο κ. Υπουργός ανέφερε ενδεικτικά παραδείγματα μείζονος σημασίας ιδιωτικών 
επενδύσεων, την υλοποίηση των οποίων η κυβέρνησή του επέσπευσε: 
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- Την υλοποίηση της τουριστικής επένδυσης της εταιρείας Blackstone (εξαγορά επτά ξενοδοχείων 
από τον Όμιλο Louis). 
- Την απεμπλοκή της επένδυσης στην “Κασσιόπη” της Κέρκυρας, η οποία λιμνάζει από το 2012, 
ύψους 150 εκατ. Ευρώ και προβλεπόμενο χρόνο έναρξης υλοποίησης τις αρχές του 2020. 
- Την έκδοση της πρώτης άδειας με σκοπό την έναρξη υλοποίησης, επίσης το 2020, της επένδυσης 
στην περιοχή “Αφάντου Ρόδου”. 
- Την αναμενόμενη έναρξη υλοποίησης, το αμέσως προσεχές διάστημα, της επένδυσης της “Lamda 
Development” στο πρώην αεροδρόμιο του “Ελληνικού”. Στο σημείο αυτό, ο κ. Υπουργός ανέφερε 
ότι η συγκεκριμένη επένδυση ήταν ιδιαιτέρως πολύπλοκη, διότι βρίσκεται εντός αστικής ζώνης, με 
πάρα πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, το Υπουργείο του αντιμετώπισε τη 
πρόκληση της έκδοσης εκατοντάδων διοικητικών πράξεων μέχρι την έκδοση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης έγκρισης της άδειας λειτουργίας καζίνο. Για την απεμπλοκή μίας τόσο 
σοβαρής, εμβληματικής επένδυσης ο κ. Υπουργός απέδωσε τα εύσημα τόσο στους συνεργάτες του, 
όσο και στους απλούς υπαλλήλους του Υπουργείου του, οι οποίοι άοκνα εργάστηκαν προς την 
επίτευξη του επιθυμητού στόχου, ώστε να απεμπλακεί η μεγαλύτερη αυτή ιδιωτική επένδυση που 
έγινε ποτέ στη χώρα μας, ύψους 8 δισ. Ευρώ. 
- Την ανεύρεση επενδυτή και την επικείμενη επανέναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.). 
- Την επανέναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Χάλυβος (Hellenic Steel), η οποία είχε 
παύσει να λειτουργεί το 2014, μετά την επένδυση ύψους 100 εκατ. Ευρώ από ιδιώτη επενδυτή. 
- Τη δημιουργία κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) από τη φαρμακευτική εταιρεία “Pfizer”. 
Στο σημείο αυτό ο κ. Υπουργός πραγματοποίησε ειδική μνεία στην ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα του 
ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, το οποίο η συγκεκριμένη επένδυση 
αναγνωρίζει και έρχεται να αξιοποιήσει. 
- Την έκδοση των πρώτων αδειών λειτουργίας για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης της 
“Eldorado Gold”. 
 Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησής του είναι η 
μείωση της φορολόγησης (ιδιωτών, εταιρειών, μερισμάτων εταιρικών κερδών) και η απαλλαγή της 
οικονομίας από το φορολογικό και διοικητικό άχθος που την καθιστά δέσμια αδυναμίας επίτευξης 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση αυτή ανέφερε τη ψήφιση νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου που προβλέπει περιορισμό της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω επίσπευση του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Ενδεικτικά, στο σημείο αυτό, ανέφερε 
επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις όπως αυτών των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Βόλου και 
του παραθαλάσσιου τουριστικού ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. 
 Ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφέροντας ότι η νέα κυβέρνηση έλαβε εντολή από το 
εκλογικό σώμα για τη δημιουργία μίας “Νέας Ελλάδας”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και την 
εξασφάλιση ενός λαμπρότερου μέλλοντος για τη χώρα, στόχοι προς την επίτευξη των οποίων 
εξέφρασε την αταλάντευτη βούληση της κυβέρνησης. Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι ζούμε στους 
πλέον ενδιαφέροντες καιρούς (“the most interesting times of our lives”), λόγω του ότι η 
υφιστάμενη κυβέρνηση και θέλει και μπορεί να υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 
 
Από τις επιμέρους θεματικές ενότητες/παρουσιάσεις του Συνεδρίου συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
 
α) The Macro Picture – The Greek Economy and Europe Post Brexit. 
 Ο κ. Paul Kutos, επκεφαλής της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 
θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την πρόσφατη απόφαση του 
EUROGROUP για την Ελλάδα, ως έμπρακτη πολιτική στήριξη στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια 
της νέας κυβέρνησης και στην ολοκληρωμένη αναπτυξιακή ατζέντα που έχει υιοθετήσει, ενώ οι 



6/10 

 

λοιποί ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία αυτή τη στιγμή 
παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.  

O κ. Γ. Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
ανέφερε την υψηλή προτεραιότητα που η κυβέρνηση αποδίδει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Ως βασικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση ανέφερε 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση (“e-invoice”), τα ηλεκτρονικά βιβλία επιχειρήσεων (“e-books”) και 
τις Online ταμειακές μηχανές. Αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού 
επίλυσης διοικητικών διαφορών, με την αξιοποίηση του οποίου πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν 
να δικαιωθούν αποφεύγοντας να εμπλακούν και χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές 
προσφυγές. 
 
β) Sovereign and Corporate Greek Debt as a funding mechanism and an investment 
opportunity. 
 Οι ομιλητές τόνισαν ότι το 2019 ήταν έτος υψηλών επιδόσεων για τις ελληνικές αγορές 
μετοχών και χρεογράφων, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη 
συνεχή  βελτίωση των μαρκοοικονομικών δεικτών και στην εξακολούθηση της μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας που έχει εξαγγείλει η νέα κυβέρνηση. Επισημάνθηκε η συνεχής αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τους διεθνείς οίκους και η επικείμενη έναρξη 
υλοποίησης του προγράμματος “Ηρακλής” για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων., ενώ ο Γενικός Δ/ντης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) κ. 
Δ. Τσάκωνας αναφέρθηκε στο επιτυχημένο δανειακό πρόγραμμα, ύψους 9 δισ. Ευρώ του 
ελληνικού δημοσίου το 2019, το οποίο επέτυχε να δανειστεί 2,5 δισ. Ευρώ περισσότερα από το πιο 
αισιόδοξο επίσημα δημοσιευμένο σενάριο. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος επέτρεψε την 
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για το τρέχον έτος, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε και η 
προπληρωμή του ακριβού τμήματος των δανείων του ΔΝΤ, και η δραστική μείωση των επιτοκίων 
έκδοσης Εντόκων Γραμματίων. 
 
γ) Large Projects Transforming Greece – Business & investment Opportunities 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, τόνισε ότι η Ελλάδα 
αναδύεται από τη δεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση ακόμη πιο δυνατή οικονομικά και πιο 
ώριμη. Η ελληνική οικονομία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς το αναπτυξιακό της μοντέλο που 
γίνεται πιο παραγωγικό και εξωστρεφές. Το μήνυμα της χώρας στις παγκόσμιες αγορές είναι ότι η 
Ελλάδα καθίσταται ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, τόσο για τα ξένα όσο και για τα 
εγχώρια κεφάλαια.  

Οι υπόλοιποι ομιλητές του πάνελ τόνισαν ότι οι οικονομικές προοπτικές έχουν αλλάξει και 
ότι η Ελλάδα καθίσταται ο πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη. Ειδική αναφορά 
έγινε στο έργο του Ελληνικού, ως το πιο σπουδαίο έργο ανάπτυξης που υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη 
στιγμή και το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία.  
 
 δ) Τοurism – Investment and business opportunities 
 

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θεωρεί των 
τουρισμό στρατηγικό τομέα.  Ανέφερε ότι στην παρούσα φάση, υπάρχουν 14 "πράσινα" έργα που 
εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία στοχεύουν σε κύριους προορισμούς. Περαιτέρω 12 
τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track. Οι συνολικές επενδυτικές 
ανάγκες για ξενοδοχεία εκτιμώνται σε περίπου 6,2 δισ. Ευρώ για μια πενταετία και κατανέμονται 
σε 1 δισ. Ευρώ για την κατασκευή πρόσθετων κλινών, 4,8 δισ. Ευρώ για αναβάθμιση της 
χωρητικότητας και 0,3 δισ. Ευρώ για συντήρηση. Η πιο ελπιδοφόρα επενδυτική στρατηγική, από 

http://forums.capitallink.com/greece/2019/bios/pitsilis.html
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πλευράς αξίας, φαίνεται να είναι η ανάπτυξη μικρότερων προορισμών, ακολουθούμενη από 
αναβάθμιση ξενοδοχείων 4 έως 5 αστέρων, καθώς και προσθήκη δυναμικότητας σε υπάρχοντα 
ξενοδοχεία 3 αστέρων. 

Επιπλέον, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα τουριστικών ακινήτων. Η 
Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει 277 
τουριστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και 
πολιτιστική τους αξία όσο και από την φυσική τους ομορφιά. Αυτό περιλαμβάνει 27 μεγάλα 
οικόπεδα στην Αττική για εμπορική χρήση, 7 Μαρίνες, 31 εμβληματικά ξενοδοχεία Ξενία, 20 
εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών με τις ιαματικές πηγές του Καϊάφα, στην Πελοπόννησο να είναι 
μία εξ αυτών. 

Το panel κατέγραψε τη σταθερά ανοδική δυναμική του τουρισμού, που σε συνδυασμό με τη 
σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να ανταμείψει τους περισσότερους 
επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην Ελλάδα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. 

ε) Τhe restart of the real estate sector in Greece 

Το πάνελ αναγνώρισε ότι στην Ελλάδα παρατηρούμε ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά 
ακινήτων και σε επενδυτικές ευκαιρίες, με ένα παράθυρο 2 ετών για υψηλές αποδόσεις και 
οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου μάλιστα ότι και από φορολογική άποψη, οι συνθήκες όλο και 
βελτιώνονται στο χώρο των ακινήτων. Επενδυτές που πίστεψαν στις προοπτικές της Ελλάδας, 
γενικότερα, και του real estate ειδικότερα και τόλμησαν να τοποθετηθούν επενδυτικά νωρίς στη 
χώρα έχουν ήδη ξεκινήσει να απολαμβάνουν καλές αποδόσεις, και μέσω μερισμάτων αλλά και 
μέσω της αύξησης της αξίας των ακινήτων.  

 
στ) Greece as an energy gateaway  
 

O κ. Γεράσιμος Θωμάς, Yφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοίνωσε την 
έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, ως δείγμα γραφής της 
αποφασιστικότητας της κυβέρνησης να προσελκύσει γρήγορα τις απαραίτητες επενδύσεις για τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της χώρας, καθώς ο λιγνίτης θα αποσυρθεί από την 
ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028 και το ποσοστό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα θα φτάσει το 35% έως το 2030, από 17% περίπου σήμερα. Ο κ. Θωμάς 
υπογράμμισε ότι οι δράσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) προϋποθέτουν την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 44 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν περί 
τις 60.000 θέσεις εργασίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει σημαντικές 
πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, αρχής γενομένης από τον 
νόμο για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ που ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της μεγαλύτερης 
επιχείρησης της χώρας, ενώ δρομολογεί την μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την 
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ για να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια στα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ο κ. Χάρης Σαχίνης, Δ/νων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε 
διαδικασία ανανέωσης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.  

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος – Ελληνικά Πετρέλαια, δήλωσε ότι η 
εταιρία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ενεργειακή της απόδοση και έχει κάνει πολλά βήματα για να 
μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 15% τα 
επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε ότι η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια θεωρεί το φυσικό 
αέριο καθαρότερο από το πετρέλαιο και ως μεταβατικό καύσιμο.  

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ, τόνισε ότι η ανάγκη 
να δράσουμε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να απανθρακοποιήσουμε 
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την οικονομία μας γίνεται πλέον επιτακτική. Στην Ελλάδα και στη ΔΕΗ είναι πλέον αντιληπτό πως 
πρέπει να κινηθούμε πολύ γρηγορότερα και από την υπόλοιπη Ε.Ε.- καθώς η ΔΕΗ, έως το 2028, θα 
έχει μηδενίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από παλιές, ρυπογόνες και ζημιογόνες 
λιγνιτικές μονάδες, ενώ παράλληλα, θα υπερπενταπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της από ΑΠΕ 
στην επόμενη πενταετία. 

ζ) Greece as an investment & business destination – The foreign investor perspective 
Το panel αναγνώρισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται στο ραντάρ των επενδυτών, καθώς είχε 

στερηθεί επενδύσεων αλλά και λόγω της σημαντικής δυνατότητας ανάπτυξης σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας. Οι επενδυτές παρακινούνται από την πολιτική σταθερότητα, την ευνοϊκή προς την 
ανάπτυξη κυβέρνηση, την οικονομική ανάπτυξη που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο κατά πολύ και το χρηματοοικονομικό σύστημα που σταδιακά συνεισφέρει στην βελτίωση 
της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πλήθος μεταρρυθμίσεων, ειδικά σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ η καλύτερη υλοποίηση κάποιων ήδη ψηφισμένων μεταρρυθμίσεων θα 
βοηθήσει να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες βελτίωσης της οικονομίας, επιπλέον μεταρρυθμίσεις 
επιβάλλεται να γίνουν το επόμενο διάστημα. 

Ειδικότερα ο κ. George Burns, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Elodrado Gold, τόνισε 
ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά σημαντική χώρα από γεωπολιτική και γεωλογική άποψη για την 
επιχειρήσεις στον κλάδο της εξόρυξης. Όπως δήλωσε, έχει εκτιμηθεί ότι η χώρα διαθέτει 
ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο ύψους 72 δισ. ευρώ. Από την πλευρά του ο κ. Alex Blades, Partner 
- Paulson & Co. ανέφερε ότι οι προοπτικές για τον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο είναι ιδιαίτερα 
ευνοϊκές τώρα, ιδίως ενόψει της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου για τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια.  
 
η) The domestic investors perspective - The potential of SME's 

Το panel ανέδειξε τους παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό, αναφέροντας προτερήματα και αδυναμίες της χώρας. Οι ομιλητές συμφώνησαν για τη 
σπουδαιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ικανότητα αυτών να ενισχύσουν την 
Ελληνική οικονομία. Επίσης, ανέφεραν ενδιαφέροντες τομείς, συζήτησαν για την ύπαρξη ροής 
επενδυτικών σχεδίων και έδωσαν πληροφόρηση σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις. 
Τέλος, υπογραμμίσθηκαν οι διαφορές στη στρατηγική Ελληνικών και διεθνών και funds.  

 
θ) Banking Sector  

O κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι το σχέδιο «Ηρακλής» 
αποτελεί μια καινοτόμο και συστημική λύση η οποία, μέσω της χρήσης κρατικών εγγυήσεων, θα 
βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 40%, να αυξήσουν την 
κεφαλαιακή τους βάση και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Το σχέδιο Ηρακλής προσφέρει 
ένα ελκυστικό ομόλογο υψηλών αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων και 
αποδόσεων. Η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές και 
φορολογικές μεταρρυθμίσεις και στην επανεκκίνηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και 
του χρηματιστηρίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανάπτυξης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τους 
επενδυτές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στοχεύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στον τραπεζικό τομέα για να καταστεί η Ελλάδα το χρηματοπιστωτικό κέντρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Από το πάνελ συγκρατείται η τοποθέτηση ότι παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο 
πρόσφατο παρελθόν, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας δεν έχει φτάσει ακόμη το επιθυμητό επίπεδο 
χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Οι προοπτικές όμως είναι αρκετά αισιόδοξες καθώς 
υπάρχει επιτάχυνση στην οικονομική ανάπτυξη και προωθούνται σημαντικές δομικές αλλαγές στις 
τράπεζες, ιδιαίτερα όσον αφορά την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).  
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ι) The new landscape in Non-Performing Loans 

Aπό τις τοποθετήσεις στο πάνελ συγκρατούνται οι επισημάνσεις για τη σημασία του 
σχεδίου «Ηρακλής», το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να μεταφέρουν 
προβληματικά δάνεια ποσού 30 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Σημειώθηκε επίσης το αυξημένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά, το οποίο οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στο ότι (i) η 
μακροοικονομική προοπτική της Ελλάδας έχει βελτιωθεί, (ii) το spread των ελληνικών ομολόγων 
είναι πιο χαμηλό από ποτέ, (iii) οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί και οι φόροι ακίνητης 
περιουσίας σταδιακά μειώνονται.  
 
ια) Greece as a logistics and transportation hub – Greece a global maritime force   

O Yπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης 
αναφέρθηκε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση και στη νέα 
αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια, τόνισε τις πιέσεις που υπέστη ο 
ναυτιλιακός κλάδος τα τελευταία χρόνια, παρά τις οποίες, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να 
διατηρήσει τη διεθνή της θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της προβληματικής 
εποχής της ελληνικής οικονομίας, ήταν ο μόνος οικονομικός τομέας στην Ελλάδα που κράτησε τα 
επίπεδα απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού ανεπηρέαστα.  

Στη συνέχεια, παρουσίασε τα βασικά μεγέθη της ελληνικής ναυτιλίας και έκανε ειδική 
αναφορά στις προτεραιότητες της ναυτιλιακής πολιτικής, με τη μεγαλύτερη έμφαση να δίδεται στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού τομέα γενικά, στην υιοθέτηση νέων ευκαιριών 
από την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό, καθώς και την ανάγκη να διατηρηθεί η ναυτική 
τεχνογνωσία εξασφαλίζοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Υπογράμμισε 
επίσης ότι η κυβέρνηση εστιάζει στην ενεργειακή οικονομία και τη γεωπολιτική, στις διασυνδέσεις 
λιμένων και ενδοχώρας, στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε ένα σταθερό ρυθμιστικό 
πλαίσιο, καθώς και στην εσωτερική εταιρική διακυβέρνηση και σε ένα φιλικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στις μελέτες βιωσιμότητας που θα παρουσιάσει σύντομα 
το ΤΑΙΠΕΔ για τα υπόλοιπα δέκα μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας για τα οποία υπάρχει 
ήδη έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.  
 
 
 Μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου ακολούθησε το βραδινό δείπνο, στη διάρκεια 
του οποίου βραβεύτηκε ο κ. John Paulson, Πρόεδρος και Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου της 
εταιρείας επενδύσεων “Paulson & Co. Inc”, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην εθνική 
οικονομία και την επιμονή του στην αναγνώριση των μακροχρόνιων προοπτικών της, στο δύσκολο 
οικονομικά και πολιτικά περιβάλλον που προηγήθηκε. 
 Κεντρικός ομιλητής στο δείπνο ήταν ο Υπουργός Εμπορίου των Η.Π.Α., κ. Wilbur Ross. 
 Από την ομιλία του κ. Ross σταχυολογούνται τα ακόλουθα: 
- Επισήμανε την εντυπωσιακή μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας, αποδίδοντας τα εύσημα στον 
Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φιλοεπενδυτική πολιτική του και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων και προσβλέπει να καλωσορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή 
του στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στις 7 Ιανουαρίου.  
- Δήλωσε εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι η χώρα μας πλέον δανείζεται με επιτόκιο 
χαμηλότερο όχι μόνον από χώρες όπως η Ολλανδίας, αλλά ακόμη και οι ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι 
εφόσον η χώρα μας συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση των φόρων και 
την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αυτό θα μπορούσε να αναβαθμίσει έτι 
περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα της τα επόμενα δύο χρόνια. 
- Η αύξηση του Α.Ε.Π. εκτιμάται να ανέλθει στο 1,8%, μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην 
Ευρώπη, ενώ για το επόμενο έτος ακόμα και το πλέον συγκρατημένο ως προς τις προβλέψεις του 
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Δ.Ν.Τ. προβλέψει αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 2,3%, επίδοση ικανοποιητικότατη για τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα, πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του υψηλού δημοσιονομικού 
πλεονάσματος, ύψους 3,5%, που θα πρέπει παράλληλα να επιτευχθεί. 
- εντυπωσιακή χαρακτήρισε επίσης τη μείωση της ανεργίας, η οποία από το ποσοστό ρεκόρ του 
28% στην κορύφωση της κρίσης, συρρικνώθηκε στο 16,7% το τρέχον έτος και αναμένεται 
περαιτέρω μείωση στο 15,4% το 2020. 
- Ενθαρρυντικά στοιχεία είναι επίσης η βελτίωση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης και η 
αύξηση των εξαγωγών. 
- Σε ότι αφορά στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα μας, υπογραμμίζεται η 
επισήμανση του κ. Ross στις κινεζικές επενδύσεις και δη στην επένδυση στον λιμένα Πειραιώς, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική στις 
“γεωπολιτικές” επενδύσεις (“beware of geopolitical investments”), τις οποίες μάλιστα χαρακτήρισε 
ως Δούρειο Ίππο, οι οποίες τείνουν να μετατρέπουν λιμένες σε ναυτικές βάσεις (“naval bases”), 
έσπευσε ωστόσο, ευθύς αμέσως, να υπογραμμίσει την πεποίθηση της κυβέρνησής του για το 
γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας μας και την προσήλωσή της στην δυτική συμμαχία, 
δεδομένου ότι αυτή έχει βαθιά θεμέλια στη βάση κοινών αξιών και ιδεωδών. 
- Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι ζούμε 
σε μία επικίνδυνη περιοχή (“you live in a dangerous neighborhood”). 
 Τέλος, κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο κ. Paulson, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του 
στη νέα ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την 
πεποίθησή του ότι η χώρα μας εισέρχεται σε μία νέα εποχή μακροπρόθεσμης περιόδου ανάκαμψης 
και ευημερίας. Τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά σε τομείς της οικονομίας όπως η ακίνητη 
περιουσία, η χρηματιστηριακή αγορά και ο τραπεζικός τομέας. Τόνισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη 
στιγμή για οιουδήποτε είδους επένδυσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις μετοχές και την ακίνητη 
περιουσία.  Ο John Paulson ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας “Η Ελλάδα επέστρεψε!”. 
 

      
Την επομένη του Forum (10.12.2019), ως είθισται, διοργανώθηκε στο Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης  ειδική εκδήλωση με τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”. 
Ο Υπουργός Oικονομικών κ. Χ.Σταϊκούρας, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Ά. Γεωργιάδη, Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρη και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη χτύπησε το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της συγκεκριμένης ημέρας, 
παρουσία εκπροσώπων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 
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