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    ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                   
                           ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
                              Γραφείο  
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

        
         

22ο “Capital Link Invest in Greece Forum” (Νέα Υόρκη, 15 – 16.12.2020) 

            Πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16.12.2020 το συνέδριο 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. Τη φετινή χρονιά, εξαιτίας της πανδημίας, το Συνέδριο 
διεξήχθη αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και έφερε τον τίτλο 
“Greece-Looking ahead with confidence”.  
           Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 1.000 άτομα, 
πραγματοποίησαν ομιλίες 112 ομιλητές, ενώ έλαβαν χώρα περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις, μέσω των δυνατοτήτων που παρείχε η ψηφιακή πλατφόρμα. 
           Το Γραφείο μας, κατά πάγια πρακτική, υποστήριξε ενεργά το Forum, οι διοργανωτές του 
οποίου μας συμπεριέλαβαν στην επίσημη λίστα των υποστηρικτικών φορέων (“supporting 
organizations”).  
          Στο συνέδριο προβλήθηκε μήνυμα του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ 
συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Ά. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Τουρισμού 
κ. Χ. Θεοχάρης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλής, ο Υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκης ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 
Γ. Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ο.Σ. & Εξωστρέφειας κ. Ι. Σμυρλής και ο Γεν. Γραμματέας 
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ε. Κυριαζόπουλος. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Στουρνάρας και ο διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γ. Πιτσιλής. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις Η.Π.Α., κα Α. 
Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. G. Pyatt. Στο χαιρετισμό της η κα. Πρέσβης 
αναφέρθηκε στις προκλήσεις που θέτουν η υγειονομική κρίση και οι συνακόλουθες οικονομικές 
αναταράξεις, εξαιτίας των οποίων ανακόπηκαν μεν οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας, διατηρήθηκε ωστόσο η εμπιστοσύνη των επενδυτών, η οποία αντανακλάται στο αυξημένο 
ενδιαφέρον για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, σημείωσε την αποτελεσματική 
αντίδραση της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της, 
καθώς και το μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο που συντελείται, γεγονότα που καθιστούν τη χώρα μας 
υποψήφια για ταχεία ανάκαμψη μετά το πέρας της πανδημικής κρίσης. Τέλος, σημείωσε το άριστο 
κλίμα των διμερών σχέσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.  

Ο Αμερικανός Πρέσβης από την πλευρά του τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις 
βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο και είναι έτοιμες να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο μέσα 
στο επόμενο έτος, ενώ  υπογράμμισε ότι στην Ουάσιγκτων έχει παγιωθεί η εικόνα ότι η Ελλάδα είναι 
μια χώρα σταθερότητας, ασφάλειας και ενεργειακής διαφοροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο και 
τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και εξαιρετικά ελκυστικός προορισμός για τους Αμερικανούς επενδυτές. 
Στη συνέχεια, έκανε ειδικά αναφορά σε εμβληματικά επενδυτικά σχέδια αμερικανικού ενδιαφέροντος 
που είτε έχουν ήδη δρομολογηθεί είτε έχουν ανακοινωθεί και επίκειται η έναρξη υλοποίησής τους. 
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Με μήνυμα απευθύνθηκε στους επενδυτές ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσμου, οδηγήθηκε σε σημαντικές 
προσαρμογές με στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδημίας. Ο κ. Π/Θ τόνισε ότι 
απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας είναι η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Παρά την πανδημία, η Ελλάδα συνεχίζει τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και της 
εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, τη μείωση της φορολογίας του 
εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τη μείωση της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας κ.λ.π. 
Επίσης, ο κ. Π/Θ έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών 
δανείων, στην εκχώρηση χρήσεως φάσματος δικτύων κινητής τηλεφωνίας “5G” και στη 
φιλοπεριβαλλοντική αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Τέλος, αναφέρθηκε σε σημαντικά 
επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως τα data centers της εταιρείας “Microsoft”, το 
πρόγραμμα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχημάτων της “Volkswagen” και τους δύο 
κόμβους καινοτομίας της “Pfizer” και απηύθυνε πρόσκληση στη διεθνή κοινότητα των επενδυτών να 
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν και να επενδύσει στη χώρα.  
 Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταΐκούρας σημείωσε την ανθεκτικότητα της 
ελληνικής οικονομίας εν μέσω της πανδημικής κρίσης, στοιχείο που τυγχάνει γενικής αναγνώρισης 
στους επενδυτικούς κύκλους. Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ έκανε ειδική μνεία στις μεταρρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, την αναβάθμιση δικτύων, την αειφόρο χρήση των πόρων, την 
ψηφιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση στη προσβασιμότητα και βιωσιμότητα της 
υγειονομικής περίθαλψης, την αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικές πολιτικές, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της δημοσιονομικής 
πολιτικής κ.α. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ανακάμψει αλλά και να 
εισέλθει σε μια ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, ενώ επισήμανε την αποφασιστικότητα της 
κυβέρνησης να αναδιαρθρώσει την οικονομία, να ενισχύσει την παραγωγικότητά της χώρας και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. 
 Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι Η.Π.Α. 
έχουν επιστρέψει ως μείζονος σημασίας επενδυτής στη χώρα μας τους τελευταίους 17 μήνες. Η 
κυβέρνηση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους Αμερικανούς ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι είναι 
εξαιρετικά ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα, την ώρα μάλιστα που η στρατηγική σχέση των δύο χωρών 
είναι καλύτερη από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Ο κ. Υπουργός έκανε ειδική μνεία στις επενδυτικές 
πρωτοβουλίες των “Microsoft”, “Pfizer”, “CISCO”, “Digital Realty” και “Deloitte” στον τομέα της 
σύγχρονης τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι μ’ αυτές τις επενδύσεις, αλλά και άλλες που επίκεινται, η 
Ελλάδα καθίσταται πρωτοπόρος στην οικονομία της γνώσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις της ONEX στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και 
της “Mohegan”, που αναδείχτηκε πλειοδότης για Ελληνικό, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρειών των Η.Π.Α. στον ενεργειακό τομέα και το γενικότερο πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων. Τέλος, παρουσίασε τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την 
αύξηση της απασχόλησης και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της μείωσης της 
φορολογικής επιβάρυνσης και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ειδική μνεία πραγματοποίησε στη 
χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες, εργαζόμενους και συνταξιούχους 
είτε να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, είτε να εξακολουθούν να εργάζονται 
σε άλλες χώρες διαμένοντας, όμως, στη χώρα μας.  
 Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε τα ειδικά 
επενδυτικά κίνητρα που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα αρμοδιότητάς του και 
αναφέρθηκε στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που ήδη έχει καταγραφεί. Σύμφωνα με τον κ. 
Υπουργό, υπάρχει μεγάλη επενδυτική δυναμική στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, η οποία αποδίδεται 
τόσο στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση όσο και στη σημαντική γεωστρατηγική θέση της 
χώρας μας, αλλά και στις ευκαιρίες που υπάρχουν στη νέα εποχή της πράσινης μετάβασης. 
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Eιδικότερα, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις του ΔΕΔΔΗΕ και της ΛΑΡΚΟ, οι 
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2021. 
Επίσης, θα δρομολογηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις των εταιρειών φυσικού αερίου «ΔΕΠΑ Εμπορίας» και 
«ΔΕΠΑ Υποδομών», αλλά και η ιδιωτικοποίηση της «Αποθήκης Ν. Καβάλας». Τέλος, αναφέρθηκε 
στο ρόλο της χώρας ως διεθνή κόμβο φυσικού αερίου, με την έναρξη της λειτουργίας του αγωγού TAP 
και την επικείμενη έναρξη εμπορικής λειτουργίας του αγωγού IGB.  
 Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης,  ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δημοπρασία του δικτύου 5G ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε τις 
διάφορες ψηφιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο “gov.gr”, το οποίο 
είναι η νέα επίσημη διαδικτυακή πύλη του Κράτους, παρέχοντας ήδη σήμερα 740 υπηρεσίες, ενώ 
συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του με νέες. Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, το “gov.gr” είναι το νέο 
πρόσωπο του ελληνικού κράτους, ενώ ανακοίνωσε και την προσφορά της υπηρεσίας μέσω εφαρμογής 
για κινητά τηλέφωνα. Τέλος, ο κ. Υπουργός παρουσίασε τη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και περιέχει την ψηφιακή στρατηγική της κυβέρνησης με τα 
συγκεκριμένα έργα που το ελληνικό κράτος θα υλοποιήσει μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ 
έκανε και ειδική αναφορά στη διαδικασία εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού και τα ψηφιακά συστήματα που πρέπει να σχεδιαστούν προκειμένου να συνδράμουν το 
εγχείρημα.  
 Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, αναφέρθηκε στις 
προτεραιότητες του Υπουργείου του και ειδικότερα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την 
υλοποίηση έργων υποδομών, με έμφαση σε τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει, λόγω στρατηγικής 
θέσης, συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η εφοδιαστική μέριμνα (“logistics”), οι συνδυασμένες 
μεταφορές με τα σιδηροδρομικά έργα και τους λιμένες, που δύνανται να καταστούν μεγάλα 
εμπορευματικά κέντρα, και η νέα γενιά έργων υποδομών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα 
αλλάξουν την εικόνα της χώρας. Τέλος, αναφέρθηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα 
δεδομένα στο χώρο των δημοσίων έργων, με την αναθεώρηση του Νόμου 4412, η οποία ενσωματώνει 
αλλαγές προς επιτάχυνση, ψηφιοποίηση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. 

Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, τόνισε ότι το γενναίο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης και η εξάλειψη της γραφειοκρατίας έχουν διαμορφώσει 
ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον και ότι ο μηχανισμός ανάκαμψης θα κάνει ακόμη πιο 
ανταγωνιστική την Ελλάδα. Έκανε επίσης ειδική μνεία στην επένδυση του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού,  λέγοντας ότι η πρόσφατη συμφωνία του επενδυτικού σχήματος για την ανάπτυξη δύο 
ξενοδοχείων πέντε αστέρων και των αντίστοιχων τουριστικών – οικιστικών συγκροτημάτων στο 
παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, αποδεικνύει ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι εφικτή, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, σημείωσε 
ότι υφίσταται σημαντική δυνατότητα επενδυτικής ανάπτυξης σε πολλούς υποτομείς της ελληνικής 
τουριστικής αγοράς, όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού, οι μαρίνες και τα θεματικά πάρκα. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης,  υπογράμμισε ότι το 
μεγάλο στοίχημα για την ελληνική οικονομία τα προσεχή πέντε έτη θα είναι η αποτελεσματική 
αξιοποίηση των 32 δισ. Ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το 
προσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Ελλάδα και συζητείται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες. 
Το προσχέδιο περιλαμβάνει 200 επενδυτικά έργα και 60 μεταρρυθμίσεις και έχει ήδη αποσπάσει τα 
εύσημα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την πληρότητά του.  Ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός 
αναφέρθηκε στη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και στην κινητοποίηση των ιδιωτικών 
πόρων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το Ταμείο. Η ελληνική 
κυβέρνηση προσδοκά ότι με την κινητοποίηση και των ιδιωτικών πόρων θα μπορέσει να εξασφαλίσει 
επενδύσεις συνολικού ύψους 45 – 50 δισ. Ευρώ μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον 
στόχος της χώρας μας είναι οι επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές, μέσω Συμβάσεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ύψους 5 – 7 δισ. Ευρώ. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα 
συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. 
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι μία από 
τις κύριες προτεραιότητές της κυβέρνησης είναι να τεθούν νέα θεμέλια εμπιστοσύνης μεταξύ του 
Κράτους και της επιχειρηματικής κοινότητας. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην εμβληματική επένδυση 
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, όπου έπρεπε να αρθεί πλήθος γραφειοκρατικών εμποδίων και 
να συντονιστούν κρατικές και αυτοδιοικητικές αρχές. Ήδη, τον Ιούλιο 2020, ο κ. Πρωθυπουργός 
εγκαινίασε την έναρξη των πρόδρομων εργασιών του κολοσσιαίου αυτού έργου, το οποίο θα 
μετατρέψει το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας σε σύμπλεγμα δημόσιων πάρκων, πολυτελών 
κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων, μαρίνας και καζίνο. Τέλος, σημείωσε ότι είμαστε στην αρχή 
μακράς περιόδου ανάπτυξης στην Ελλάδα, με αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε τομείς όπως η 
ψηφιακή αναβάθμιση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων, η αγορά 
ακινήτων κ.λ.π. Σύμφωνα με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό, η Ελλάδα θα γίνει κεντρικός επενδυτικός 
κόμβος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, σημείωσε ότι το 
οικοσύστημα των κεφαλαίων επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital – private equity) παρουσίασε 
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Χάρη στην κοινοτική και την εθνική 
χρηματοδότηση, ένας αυξανόμενος αριθμός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά 
σε καινοτόμες, υψηλής ανάπτυξης, εξωστρεφείς ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκινώντας με 
την πρωτοβουλία “JEREMIE”, προ 10 ετών, εν συνεχεία με το “Equifund” και πλέον με τα 
ενισχυμένα προγράμματα επιχειρηματικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει 
πολλαπλασιαστεί. Οι ξένοι και εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες 
και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά 1,4 δισ. Ευρώ για επενδύσεις 
σε κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 
ανοιχτές για αιτήσεις. 

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, επισήμανε ότι η 
αναζωπύρωση της πανδημίας έχει αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με την έκταση της ύφεσης και ως 
εκ τούτου η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνουν επεκτατικές έως 
ότου εμβολιαστεί πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ιδίως δε έως ότου η ευρωπαϊκή οικονομία 
επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Σύμφωνα με τον κ. Διοικητή, μεσοπρόθεσμα, οι 
προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίζονται βελτιωμένες, χάρη στις 
θετικές ειδήσεις σχετικά με τη διάθεση αποτελεσματικών εμβολίων για τον κορωνοϊό και στους 
πόρους που είναι διαθέσιμοι μέσω του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU. Τα κονδύλια που είναι 
διαθέσιμα μέσω του NGEU παρέχουν μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό, τη μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να 
καταγράψει πολύ ισχυρή ανάκαμψη το 2021 και το 2022 μετά τη βαθιά ύφεση του 2020. Εφόσον η 
οικονομική πολιτική παραμείνει προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις, η ελληνική οικονομία είναι 
δυνατόν να επιτύχει μέσο ρυθμό ανάπτυξης πέριξ του 3,5% ετησίως την επόμενη δεκαετία. Ιδίως όσον 
αφορά τις ελληνικές τράπεζες, το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος είναι η 
εξυγίανση των ισολογισμών τους και η αποτελεσματική επίλυση του ιδιωτικού χρέους (μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια). 

Ο κ. Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε στους άξονες της μεταρρυθμιστικής 
πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι πολιτικές 
αναδιάρθρωσης της οικονομίας και η στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας προσελκύουν 
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και αυξάνουν τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας. Τόνισε επίσης το 
άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και την περαιτέρω εμβάθυνσή τους μέσω του Στρατηγικού 
Διαλόγου Ελλάδος – Η.Π.Α. Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην 
Ελλάδα και ειδικότερα στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (“logistics”), ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
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και ακινήτων. Ο κ. Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα ότι, παρά την πανδημική 
κρίση, η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας θα επανέλθει σύντομα σε υψηλά επίπεδα. 

Ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία παραμένει 
η κυρίαρχη δύναμη στο χώρο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, 
αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα στον ναυτιλιακό τομέα και στις λιμενικές 
υποδομές, με ιδιαίτερη μνεία στη διευκόλυνση των διαδικασιών αποκρατικοποίησης δέκα 
Οργανισμών Λιμένων, ήτοι Βόλου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Πατρών, Αλεξανδρουπόλεως, 
Ηρακλείου, Ελευσίνας, Λαυρίου, Κερκύρας και Καβάλας, σε στενή συνεργασία με το Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.  

O κ. Γ. Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
ανέπτυξε τους στόχους της Αρχής για την επόμενη χρονιά, αναλύοντας το έργο που έχει κάνει 
ψηφιακά η Α.Α.Δ.Ε., μέσω της πλατφόρμας “myBusiness Support”, υλοποιώντας μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που έλαβε η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας. 
Ενόψει 2021, η Αρχή θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και 
υπευθυνότητας, στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων και στην αξιοποίηση του  
Ταμείου Ανάκαμψης για την πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εδώ  εντάσσονται η 
ανάπτυξη νέων κεντρικών συστημάτων πληροφορικής (“myTaxisnet”,“myICISnet”), η εισαγωγή 
προηγμένων λειτουργικών συστημάτων και Data Analytics, η διασύνδεση ταμειακών μηχανών, POS 
και του TAXISNET, μέσω ειδικού συστήματος, και ο έλεγχος της κίνησης των εμπορικών οχημάτων 
στην ελληνική επικράτεια, ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση των δελτίων αποστολής στη ναυτιλία. 

 
Από τις επιμέρους θεματικές ενότητες/παρουσιάσεις του Συνεδρίου συγκρατούνται τα 

ακόλουθα: 
1) Ενότητα για τις μακροοικονομικές εξελίξεις 
Σύμφωνα με τους ομιλητές, η μακροοικονομική εικόνα της Ελλάδας έχει βελτιωθεί ραγδαία σε 

σχέση με τη δραματική εικόνα του 2015, όταν η Ελλάδα βρισκόταν εν μέσω τέλειας καταιγίδας, με 
κεφαλαιακούς ελέγχους, τεράστιο χρέος, τραυματισμένη πραγματική οικονομία, υψηλή ανεργία κ.λ.π. 
Το συνεχώς μειούμενο κόστος δημοσίου δανεισμού, οι μεταρρυθμίσεις, οι νέες επενδύσεις και θέσεις 
εργασίας και η συμφωνία με την Ευρωζώνη περί διατήρησης της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, 
υπό την προϋπόθεση εξακολούθησης μίας ευρέως συμπεφωνημένης πορείας, διαμορφώνουν 
εξαιρετικά ευοίωνες μακροοικονομικές προοπτικές.  Η πανδημία βεβαίως ανέτρεψε την αναπτυξιακή 
δυναμική, αλλά η Ελλάδα έχει πλέον πρόσβαση, για πρώτη φορά, σε νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία και δύναται να ανασχεδιάσει τη μακροοικονομική εικόνα της.   

2) Ενότητα για τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας 
Οι ομιλητές ανέπτυξαν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στον τομέα 

της υψηλής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τον ρόλο του τομέα στην εφαρμογή ενός στρατηγικού 
σχεδίου ανάπτυξης. Επίσης ανέλυσαν την προσφορά και ζήτηση του τομέα στην Ελλάδα, ενώ 
ταυτόχρονα εξέφρασαν εκτιμήσεις για το επίπεδο και την ποιότητα των τεχνολογικών υποδομών της 
χώρας. Το σύνολο των ομιλητών αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ο οποίος συντελείται με πρωτόγνωρους 
ρυθμούς.  

3) Ενότητα για την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
Το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων έχει να επιδείξει πολλά παραδείγματα 

πετυχημένων εταιρειών που επεκτείνονται σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας σημαντική 
χρηματοδότηση ή πραγματοποιώντας επιτυχημένες εξαγορές. Παρά την αβεβαιότητα, το περιβάλλον 
εκκίνησης της Ελλάδας έχει εισέλθει από τότε σε μια νέα φάση ωριμότητας με έναν αυξανόμενο 
αριθμό επενδυτών να υποστηρίζει την τοπική καινοτομία. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη 
συμμετοχή πανεπιστημίων, κυβερνητικών υπηρεσιών, μεγάλων εταιρειών και άλλων φορέων για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος, το οποίο προβλέπεται να επιτύχει ταχεία 
ανάπτυξη έως το 2022. 



6/7 

 

4) Ενότητα για τις αποκρατικοποιήσεις και τα έργα υποδομών 
Καταγράφηκε ομοφωνία των ομιλητών αναφορικά με τις ευνοϊκές προοπτικές της Ελλάδας στους 
επόμενους δώδεκα μήνες και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει 
ισχυρό, ακόμα και εν μέσω του υφιστάμενου αβέβαιου περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα ο κ. Ριχάρδος 
Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, 
ανέφερε ότι το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας επικεντρώνεται στην προσέλκυση 
στρατηγικών άμεσων ξένων επενδύσεων, συνδράμοντας στην επίτευξη αλλαγών, εκσυγχρονισμού και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τη χώρα. Σύμφωνα με μελέτη 
του ΙΟΒΕ εκτιμάται ότι κατά την περίοδο 2011 – 2019 οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν κατά περίπου 1 
δισ. Ευρώ ετησίως το Α.Ε.Π. της χώρας μας κατά μέσο όρο, ενώ ο θετικός αντίκτυπος στην 
απασχόληση ήταν κατά μέσο περίπου 20.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.  

5) Ενότητες για την αγορά ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 
Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η Ελλάδα διαθέτει προνομιακή θέση προκειμένου να επωφεληθεί της 

μετάβασης σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας, δεδομένου ότι είναι μοναδική πηγή 
ηλιακής και αιολικής ενέργειας, διαθέτοντας παράλληλα κομβική θέση στα δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, στις διασταυρώσεις μεταξύ των αγορών της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. 
Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον έχει ήδη θέσει τους στόχους για το 
2030, περιλαμβάνοντας δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αυξημένη 
διείσδυση των Α.Π.Ε. και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Ο στόχος για νέες Α.Π.Ε. έως το 2030 
περιλαμβάνει πάνω από 11 GW νέας ισχύος, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο ενόψει και της 
εν εξελίξει συζήτησης στην Ευρώπη για επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των εκπομπών κατά 60% 
μέχρι το 2023. Την άποψη δε αυτή συμμερίζονται πολλοί διεθνείς αναλυτές, όπως η BNEF και η 
AFRY, θεωρώντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη 
με υψηλότερη συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην αγορά. Η Δ.Ε.Η. ήδη μετασχηματίζεται προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

6) Ενότητα για το έργο στο Ελληνικό 
Ο κ. Mario Kontomerkos, Δ/νων Σύμβουλος της “Mohegan Gaming & Entertainment”, η οποία 

πλειοδότησε στον διαγωνισμό για το έργο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, τόνισε ότι 
πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα που επηρεάζει μεγάλο τμήμα της ελληνικής οικονομίας, ενώ 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υλοποίηση του έργου θα καταδείξει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
στον υπόλοιπο κόσμο, ότι το ελληνικό κράτος και οι ξένοι επενδυτές μπορούν να συνεργαστούν 
αποτελεσματικά. 

7) Ενότητα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
Ο κ. Σπύρος Παντελιάς, προϊστάμενος της  Δ/νσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  της 

Τραπέζης της Ελλάδος, ανέφερε ότι τα τελευταία έτη οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιδείξει σημαντική 
πρόοδο ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, τη διατήρηση των αποθεμάτων κεφαλαιακής 
επάρκειας καθώς και τον εξορθολογισμό της διάρθρωσης κόστους τους. Ωστόσο, πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τόσο τα ζητήματα ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που κληροδότησε η κρίση 
της προηγούμενης δεκαετίας, όσο και τυχόν πρόσθετες πιστωτικές ζημίες που συνδέονται με την 
πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να μειωθούν δραστικά και συστηματικά οι κίνδυνοι και τα 
τρωτά σημεία για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. 

8) Ενότητα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δυσκολεύεται να 

επιτύχει οικονομίες κλίμακας, ενώ χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα και περιορισμένη 
εξαγωγική δυναμική. Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, οι ελληνικές ΜμΕ πρέπει να 
μεγεθυνθούν, τόσο μέσω συμπράξεων, στρατηγικών συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, όσο 
και μέσω της ενίσχυσης της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη της επενδυτικής δυναμικής της χώρας κινούνται προς 
αυτή την κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις ωστόσο, ενόψει των ενδεχόμενων αδυναμιών του τραπεζικού 
συστήματος – το οποίο αναμένεται να επιβαρυνθεί από ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων 
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που δημιουργεί η νέα κρίση της πανδημίας – πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης και να προσελκύσουν εγχώρια και διεθνή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 

9) Ενότητα για τον τουρισμό 
Το σύνολο των ομιλητών συμφώνησε ότι οι δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας στον τουριστικό 

κλάδο είναι προσωρινές και αναστρέψιμες. Ο κλάδος εξακολουθεί να προσελκύει έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον, χαρακτηριστικό δε είναι ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν ένας από 
τους λίγους τομείς που κινήθηκαν επενδυτικά. Οι μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προοπτικές 
ανάπτυξης διαφαίνονται θετικές και ο τομέας αναμένεται να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης 
της χώρας.  

 
Επιπροσθέτως, ο κ. John Paulson, Πρόεδρος & Δ/ντής Χαρτοφυλακίου της “Paulson & Co”. 

αναφέρθηκε στις επενδύσεις του στην Ελλάδα και δήλωσε εξαιρετικά αισιόδοξος για τις προοπτικές 
της Ελλάδος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε καλά την κρίση της πανδημίας, ώστε να 
προχωρήσει σε ταχεία ανάκαμψη. Όπως ανέφερε, υπό την ηγεσία του Π/Θ, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, 
η Ελλάδα επωφελείται από μια κυβέρνηση που είναι υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ των επενδύσεων, της 
οποίας οι πολιτικές έχουν προχωρήσει πέρα από τον απλό περιορισμό των φόρων και επεκτείνονται σε 
δομικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, σημείωσε ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται επενδυτικά 
στην Ελλάδα και στο νέο έτος.  
 

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο κ. Matthew Palmer, Αναπληρωτής Υφυπουργός 
για θέματα ευρωπαϊκών και ευρασιατικών υποθέσεων, τόνισε ότι οι Η.Π.Α. βλέπουν την Ελλάδα 
ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, θεωρώντας την ζωτικό εταίρο 
για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία του 
Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – Η.Π.Α., ο οποίος ενέτεινε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε 
ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η άμυνα και ασφάλεια, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η ενέργεια, η 
επιστήμη και τεχνολογία, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και η επιβολή του νόμου. Ιδιαίτερη 
αναφορά πραγματοποίησε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στο θέμα της ασφάλειας του 
δικτύου 5G, ενώ τόνισε το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. γνωρίζουν τις προκλήσεις που θέτει η Τουρκία στο 
σύστημα περιφερειακής, συλλογικής ασφαλείας, ιδίως μετά την ενεργοποίηση του ρωσικού 
πυραυλικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. 

Τέλος, ως είθισται στο πλαίσιο του συνεδρίου, το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, σε 
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία “Capital Link”, πραγματοποίησαν ειδική εκδήλωση, σε 
ψηφιακή μορφή,  προς τιμήν της Ελλάδος, με τίτλο «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης». Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο κ. Νίκος 
Τσάκος, Πρόεδρος της εταιρείας “Tsakos Energy Navigation” έκρουσαν διαδικτυακά το καμπανάκι 
λήξεως των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2020. 
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