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Με θέμα «Η Ελληνική οικονομία: Επενδύσεις, χρηματοπιστωτικό σύστημα και έξοδος στις αγορές»
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Προεδρίας της Δημοκρατίας.
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Ο
Πρόεδρος
του
Ο.Ε.Ε.,
κ.
Κωνσταντίνος Κόλλιας, ανοίγοντας τις
εργασίες του συνεδρίου, τόνισε ότι η
χώρα χρειάζεται ένα υγιές και όχι
κρατικοδίαιτο παραγωγικό μοντέλο.
Ένα μοντέλο, που θα στηρίζεται στις
ιδιωτικές
επενδύσεις,
στη
χρηματοδότηση της αγοράς από το
τραπεζικό σύστημα, στην ταχεία
αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων,
στην καθιέρωση ενός σταθερού και
απλού φορολογικού συστήματος, που
θα συνοδεύεται από χαμηλότερους
φορολογικούς
συντελεστές,
σε
εκλογικευμένες ασφαλιστικές εισφορές,
που δεν θα πνίγουν τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της
φορολογίας έδωσε ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
στη
συνέντευξη
«Πρόσωπο
με
Πρόσωπο»
που
έδωσε
στον
δημοσιογράφο
κ.
Μπάμπη
Παπαδημητρίου, επισημαίνοντας ότι «το
πρώτο κύμα μείωσης των φόρων που
περιλαμβάνει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και
του φόρου στις επιχειρήσεις είναι
αδιαπραγμάτευτο και θα ενταχθεί στον
Προϋπολογισμό του 2020». Όπως
τόνισε, οι μειώσεις φόρων που θα
δώσουν ανάσα στη μεσαία τάξη και θα
ενισχύσουν
την
ανάπτυξη
είναι
απαραίτητες, προσθέτοντας ότι και οι
εταίροι της χώρας αντιλαμβάνονται πως
«το χρέος θα αποπληρωθεί με
μεγαλύτερη ευκολία αν η Ελλάδα
αναπτύσσεται με 4%».
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Από το ίδιο βήμα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης
επισήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει, εκτός από την αντιμετώπιση
της κρίσης, «να προχωρήσει σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο
στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης και της κλιματικής αλλαγής».

Η κ. Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι
«ο Ελληνικός λαός θα δώσει μήνυμα
αλλαγής και για την Ευρώπη και για
την Ελλάδα. Τα Σοσιαλιστικά
κόμματα μετά από μια περίοδο
δοκιμασίας και κρίσης επιστρέφουν.
Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει,
αλλά όχι με την επιστροφή στις
πολιτικές του χθες που προτείνει η
ΝΔ, που έχει επιλέξει να παίξει με το
ΣΥΡΙΖΑ το fake παιχνίδι του δήθεν
δικομματισμού. Η Ελλάδα χρειάζεται
νέους στρατηγικούς στόχους. Θα
πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση
και για να σταματήσει ο κατήφορος
χρειάζεται ενίσχυση του ΚΙΝΑΛ. Απαιτείται αλλαγή στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% στο 2%, να
αλλάξει ο ρόλος του Υπερταμείου».
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Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt
απηύθυνε προσκλητήριο προς τους ενδιαφερόμενους
επενδυτές να αξιοποιήσουν ακόμα και πριν από τις κάλπες
των εθνικών εκλογών τη θετική δυναμική που έχει
διαμορφωθεί μετά την έξοδο από τα μνημόνια και να
επενδύσουν στην Ελλάδα. «Ακούω επενδυτές να λένε ότι
περιμένουν τις εκλογές για να τοποθετήσουν χρήματα σε
projects στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Θα
πρέπει να αξιοποιηθεί το θετικό momentum που συνοδεύει
την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα» είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Pyatt, σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη
άμεση ξένη επένδυση της τελευταίας 10ετίας στη χώρα
είναι ο αγωγός TAP.

Ο κ. Θεόδωρος M. Μητράκος, Υποδιοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι «η
μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική
οικονομία
είναι
η
μείωση
των
μη
εξυπηρετούμενων
δανείων.
Η
μείωση
επιτυγχάνεται από διαγραφές και πωλήσεις
δανείων. Τα επόμενα δύο χρόνια θα πρέπει να
έχουμε ξεμπερδέψει με το απόθεμα των
κόκκινων δανείων». Συνοψίζοντας επισήμανε
ότι «οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία
είναι αισιόδοξες, ενώ η προσέλκυση άμεσων
ξένων επενδύσεων μπορεί να συμβάλει
καθοριστικά στην επιτάχυνση των ρυθμών
οικονομικής ανάπτυξης και τη σύγκλιση του
βιοτικού επιπέδου προς το μέσο ευρωπαϊκό.
Παράλληλα,
μια
λιγότερο
συσταλτική
δημοσιονομική πολιτική, ευθυγραμμισμένη με το
στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής
κυβέρνησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, θα βοηθούσε στην ενίσχυση των εγχώριων ιδιωτικών
αποταμιεύσεων, αλλά και στην ενίσχυση του εισοδήματος των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων διασφαλίζοντας
την κοινωνική συνοχή».
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Τη συζήτηση του πρώτου πάνελ με θέμα: «Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων οδηγός για την έξοδο στις αγορές»,
συντόνισε ο Δρ. Βασίλης Μοναστηριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολιτικής Οικονομίας στο Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο του London School of Economics.

Ως ομιλητής του πάνελ, ο κ. Peter Dohlman, Επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα τόνισε ότι «στην Ελλάδα η
ανεργία είναι απαράδεκτα υψηλή, η υψηλότερη στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα ξεπέρασε τους στόχους, αλλά σε
βάρος της ανάπτυξης... Πολύ υψηλά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα... Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην
Ευρωζώνη... Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει περισσότερα για επέκταση της φορολογικής βάσης και η κυβέρνηση
κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. και διατηρώντας αφορολόγητο το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού».
Ο κ. Μιχάλης Χαλιάσος, κάτοχος της Έδρας Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Γκαίτε της Φρανκφούρτης και Διευθυντής του Δικτύου του CEPR για τα Χρηματοοικονομικά των Νοικοκυριών
υποστήριξε ότι «οι δανειστές ενδιαφέρονται να λάβουν πίσω τα χρήματα που τους αναλογούν. Το επιτόκιο των
ελληνικών ομολόγων είναι χαμηλότερο από το 2010, έχει πέσει στα επίπεδα του 3,4%... Η αγορά δεν κοιμάται και
αποτιμά τις εξελίξεις. Υπάρχει όμως κάτι περίεργο. Κάθε φορά που το Eurogroup αποφασίζει την αποδέσμευση
μιας δόσης, τη συνοδεύει με συγχαρητήρια, αλλά και με την προτροπή να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις.
Πετύχαμε εντυπωσιακά το στόχο των ελλειμμάτων, αλλά αποτύχαμε σε οτιδήποτε άλλο. Η βουτιά του ελληνικού
ΑΕΠ στο 25% ήταν αντίστοιχη της Αμερικής το 1929, η οποία όμως αντικαταστάθηκε εντός έξι ετών. Γιατί οι
ξένοι αρκούνται να μας υπενθυμίζουν τις μεταρρυθμίσεις; Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε
τις μεταρρυθμίσεις και όχι να επιβληθούν από ξένους».
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Στο πρώτο πάνελ επίσης, ο συνεργάτης - ερευνητής του Ινστιτούτου Bruegel, κ. Zsolt Darvas, επισήμανε ότι «η
Ελλάδα κατάφερε να βγει από τα μνημόνια έχοντας ένα μεγάλο μαξιλάρι και περιορισμένες δανειακές ανάγκες,
ενώ η ανάπτυξη ενισχύεται από το ελατήριο της μεγάλης πτώσης της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια και αυτό
θα συνεχιστεί όποιος και αν είναι Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Οι καθαρές επενδύσεις είναι αρνητικές εδώ και
11 χρόνια. Πέρυσι οι επενδύσεις έπεσαν ακόμη περισσότερο. Ακόμα και αν υπάρξει φέτος αύξηση 10% όπως
προβλέπεται δεν θα ισοφαρίσει τις περσινές απώλειες. Αργά η χώρα θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα».

Η συζήτηση του δεύτερου πάνελ με θέμα: «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή
Ευρωσκεπτικισμός;», είχε ως συντονιστή τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, Πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ και Εκδότη της
Realnews.

Ο κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρ. Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας και πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, που συμμετείχε στο πάνελ κατέθεσε την άποψή του. «Η
ψήφος των πολιτών στις Ευρωκλογές επηρεάζεται από την εσωτερική πολιτική σκηνή. Θέλω να φέρω τις
Βρυξέλλες πιο κοντά στους Έλληνες πολίτες. Εάν η Ευρώπη δεν καταλάβει ότι θα ανταγωνιστεί τις άλλες
οικονομίες και δεν πετύχουμε μια ενοποίηση των φορολογικών συντελεστών, τότε δεν θα έχουμε την Ευρώπη που
θέλουμε. Με ανησυχεί εάν θα έχουμε συμμετοχή στις Ευρωεκλογές. Είναι θέμα παιδείας μας και ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Το 2014 είχαμε μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Σήμερα δεν έχουμε αυτό το δίλημμα. Σήμερα το δίλημμα
είναι διαφορετικό. Το Brexit θα μας επηρεάσει και για την εκλογή οργάνων στην Ε.Ε.».
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Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης
Παπαδημούλης, υποστήριξε ότι «η ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων είναι μονόδρομος για να μπορέσουμε
να ενισχύσουμε την κοινωνική και εισοδηματική συνοχή, να αυξήσουμε τα σχετικά κονδύλια, να ενισχύσουμε την
κοινωνική δικαιοσύνη, να προωθήσουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για τους πολλούς, που σέβεται το
περιβάλλον». Πρότεινε «να αφήσουμε πίσω μας όλες αυτές τις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας και
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας που διεύρυναν όλα αυτά τα χρόνια το χάσμα Βορρά-Νότου και
πολλαπλασίασαν κάθε είδους ανισότητες».
Στο ίδιο πάνελ, ο κ. Νίκος Παπανδρέου, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, έκανε την ακόλουθη
τοποθέτηση: «Το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι η συμμετοχή, αλλά και πώς θα βγούμε από την κρίση. Θα
πρέπει να επενδύσουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Οι Ευρωπαϊστές σε κάθε χώρα θα πρέπει να πείσουν για την
Ευρώπη. Έχουμε την Ευρώπη των Βρυξελλών, που βγάζει τους νόμους και μια άλλη Ευρώπη που δρα γρήγορα
στην ανάληψη ευθυνών. Δεν πρέπει να αργούμε να απαντάμε στις προκλήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να απαντάει
γρήγορα».

Το τρίτο πάνελ με θέμα «Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας» είχε συντονίστρια την κ. Νένα Μαλλιάρα, Δημοσιογράφο του Capital.gr.
Ο κ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Αθήνα τόνισε ότι
«το τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό. Σε απόλυτους όρους σημειώθηκε πρόοδος στη μείωση των κόκκινων
δανείων, αλλά το ποσοστό παραμένει υψηλό. Πρέπει να μειωθεί το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι νέες χορηγήσεις των τραπεζών είναι ελάχιστες. Οι τράπεζες πρέπει να αρχίσουν να δανείζουν και να βοηθούν
στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πρέπει να ενισχυθεί η διατραπεζική αγορά».
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος στη Eurobank Ergasias A.E., κ. Φωκίων Καραβίας, στο ίδιο πάνελ υποστήριξε: «Είναι
σημαντικό η Ελλάδα να μείνει σε αυτά που έχει συμφωνήσει με τους δανειστές. Στο ερώτημα πως θα πετύχουμε
μεγαλύτερη ανάπτυξη από 2%, η απάντηση είναι οι επενδύσεις. Για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις
απαιτείται απλοποίηση του συστήματος αδειοδοτήσεων, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης & ελκυστικό
φορολογικό σύστημα. Οι τράπεζες βρίσκονται σε καλό σημείο. Επιστρέφουν οι καταθέσεις, ενώ η μεγαλύτερη
πρόκληση το θέμα των κόκκινων δανείων».
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε:
«Για να συνεχιστεί η ανάπτυξη χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης,
ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση αγοράς εργασίας, πιο αποτελεσματικό φορολογικό καθεστώς, μείωση των φόρων
στην ακίνητη περιουσία. Είναι μύθος ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Το τραπεζικό σύστημα
κάνει προσπάθεια για μείωση των κόκκινων δανείων και στόχος είναι η μείωσή τους στα 30 δις. το 2021».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, κ. Κώστας Μιχαηλίδης διατύπωσε την εξής άποψη: «Πρέπει να
συνεχίσουμε να διορθώνουμε την οικονομία για να βελτιωθεί η ανάπτυξη. Οι τράπεζες χρειάζονται
μετασχηματισμό που απαιτεί όραμα, κανόνες, αξίες και σταθερούς στόχους και το μηχανισμό που θα αποδίδει. Η
Ελληνική Ένωση Τραπεζών ακολουθεί μια στρατηγική πολιτικών για να έχει περισσότερη συνεργασία με τις
τράπεζες».

Τέλος, ο κ. Αρτέμης Χ.
Θεοδωρίδης,
Αναπληρωτής
Διευθύνων
Σύμβουλος
της
Alpha Bank στη συμμετοχή του
στο πάνελ υποστήριξε ότι «η
ανταγωνιστικότητα
της
οικονομίας παραμένει χαμηλή.
Φόροι και εισφορές είναι
υψηλά. Η γραφειοκρατία δεν
έχει βελτιωθεί, σε ορισμένα
σημεία έχει χειροτερέψει. Το
κόστος κινδύνου της χώρας έχει
μειωθεί. Θα έπρεπε να υπάρχει
ένας
σπινθήρας
δημόσιων
επενδύσεων
για
να
κινητοποιήσει και τις ιδιωτικές.
Δεν υπάρχει ζήτηση για δάνεια
με εξαίρεση για τουρισμό και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα
βήματα που έχουν γίνει στις
τράπεζες είναι μεγάλα. Ο νόμος για πρώτη κατοικία είναι στη σωστή κατεύθυνση».

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

Στο τελευταίο πάνελ με συντονιστή τον κ. Διονύσιο Χιόνη, Καθηγητή Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα «Επενδύσεις:
Ατμομηχανή της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Peter Jacobs, Επικεφαλής της επενδυτικής ομάδας για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
τόνισε: «Τα επίπεδα επενδύσεων στην Ελλάδα βρίσκονται στο 12% του ΑΕΠ και κάτω από το μέσο όρο της
Ευρώπης. Το πακέτο Γιούνκερ δημιουργήθηκε για τη στήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων και δημιουργεί νέες
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Εμπορίου & Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου, κ. Dmitry Pankin ανέφερε: «Η
τράπεζά μας έχει δυνατότητες ταχύτερης ανάπτυξης και ετοιμαζόμαστε να δράσουμε. Η κρίση ήταν βαθιά στην
ελληνική οικονομία. Την πτώση κατά 80% στις επενδύσεις δεν τη συναντάμε σε καμία άλλη χώρα. Υπάρχει
ζήτηση για χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα».
Ο κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος, του ΤΑΙΠΕΔ επισήμανε ότι «το ΤΑΙΠΕΔ έχει τα πλέον ελκυστικά
περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Είμαστε αξιόπιστος συνομιλητής με τους δανειστές και τους επενδυτές. Το
2018 ήταν η καλύτερη χρονιά, καθώς ξεπεράσαμε το στόχο των 2 δις. Φέτος έχουμε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο
για επενδύσεις σε ενέργεια, υποδομές και κτηματαγορά».
Τέλος, ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συμμετοχή
του στη συζήτηση του πάνελ υποστήριξε: «Μετά την Ελληνική δημοσιονομική κρίση τα εταιρικά ομόλογα
αρχίζουν να λειτουργούν μέσω των αγορών. Υπερδιπλάσια η προσφορά για τα εταιρικά ομόλογα που διατέθηκαν
μέσω του Eλληνικού Χρηματιστηρίου».
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Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του
ΟΕΕ
παρουσίασε
η
δημοσιογράφος κ.
Κατερίνα
Παναγοπούλου, παρουσιάστρια
του STAR Channel και μέλος
της συντακτικής ομάδας της
Athens Voice.
Περισσότερες πληροφορίες για
το συνέδριο μπορείτε να βρείτε
εδώ.
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