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Λ. Κατσέλη: "Τα παίρνουν" (και) δημόσιοι
υπάλληλοι
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 09 , 11:31
Τη γραφειοκρατία και τις μίζες ανέδειξε ως βασικό πρόβλημα για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα η Λούκα Κατσέλη από τις ΗΠΑ όπου βρέθηκε για να
απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτές. Η υπουργός Οικονομίας χαρακτήρησε θετικό το
κλίμα που επικρατεί για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας στο εξωτερικό.
Όπως επεσήμανε, είχε την ευκαιρία να συναντήσει μια πλειάδα επιχειρηματιών από τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, από τις μεγάλες τράπεζες, από τον χώρο της ναυτιλίας, των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να συζητήσουν για την Ελλάδα και τις προοπτικές της.
Η κ. Κατσέλη δήλωσε ότι «αυτό που ενδιέφερε όλους είναι τι θα κάνει η καινούρια
κυβέρνηση, ποιο θα είναι το πρόγραμμά της, έτσι ώστε και να ανατάξουμε την οικονομία
και να προχωρήσουμε στις μεγάλες τομές που έχει ο τόπος για την ανάπτυξή του»,
σημειώνοντας ότι πολλοί από τους επιχειρηματίες είχαν δυσάρεστες εμπειρίες από το
παρελθόν, καθώς συναντούσαν πολλά εμπόδια στο να ολοκληρωθεί μία επένδυση.
Χαρακτήρισε τη γραφειοκρατία ως το μεγαλύτερο αντικίνητρο για επενδύσεις στην
Ελλάδα, δηλώνοντας αποφασισμένη να σπάσει αυτό το «γόρδιο δεσμό».
«Το μεγαλύτερο εμπόδιο, το μεγαλύτερο αντικίνητρο για τις επενδύσεις είναι το ρυθμιστικό
πλαίσιο, η γραφειοκρατία, το συγκεντρωτικό πλαίσιο και η πολύ μεγάλη δαπάνη που
απαιτείται για να κάνεις και την πιο απλή πράξη στην Ελλάδα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι
«αυτή η πολυπλοκότητα καλλιεργεί και τη δωροδοκία».
«Και όταν μπαίνεις στο φαύλο κύκλο της δωροδοκίας, το σύστημα γίνεται πιο πολύπλοκο.
Γιατί υπάρχουν διόδια σε όλες τις φάσεις, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό τον φαύλο
κύκλο, αυτόν τον γόρδιο δεσμό πρέπει να τον σπάσουμε. Εγώ προσωπικά είμαι
αποφασισμένη γι' αυτό», υπογράμμισε.
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«Επενδύστε στην Ελλάδα» λέει η Λούκα Κατσέλη από τη Νέα
Υόρκη
Αθήνα - Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να καταστεί η χώρα
επενδυτικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρθηκε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, με ομιλία της στο ετήσιο φόρουμ της εταιρίας «Capital Link», που
πραγματοποιείται στο Metropolitan Club του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.
Το φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας με τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την
ανάκαμψη». Η Λ.Κατσέλη απευθύνθηκε στους Αμερικανούς επενδυτές, τονίζοντας τις «ευκαιρίες και
τα περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης» που προσφέρει η ελληνική οικονομία.
Μεταξύ άλλων, η υπουργός Οικονομίας μίλησε για τις πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την
άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
αναφερόμενη στις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή
την Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, καθώς
και για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Η Λ.Κατσέλη αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για ένα «σταθερό θεσμικό και
φορολογικό πλαίσιο», για διοχέτευση δημόσιων δαπανών σε επενδύσεις και ενεργοποίηση κοινοτικών
κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, καθώς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Στο φόρουμ συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος παρουσίασε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για
επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του κτηματομεσιτικού χώρου. Ο
Α.Τσουκαλάς υπογράμμισε τον «εξωστρεφή ρόλο» της ελληνικής οικονομίας καθώς και το σύνολο των
ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των επιχειρηματικών τους
σχεδίων.
Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο
Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, με
τον οποίο συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Ομογένεια.
«Δεσμεύτηκα» ανέφερε μετά τη συνάντηση η υπουργός, «το Ιωνικό Χωριό στην Ελλάδα να φτιαχτεί,
έτσι που να μπορεί πραγματικά να φιλοξενήσει νέα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς. Να μπορούν
αυτά τα παιδιά να έρχονται στην Ελλάδα σε συνθήκες οι οποίες πραγματικά είναι κατάλληλες για να
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα τους, τον πολιτισμό της, τη γλώσσα της και να γίνουν οι
καλύτεροι πρεσβευτές της».
Ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ευχαρίστησε την Λ.Κατσέλη, λέγοντας ότι τα δύο μέρη είχαν «μια πολύ
εποικοδομητική, πολύ ουσιαστική συζήτηση και για τα θέματα της Ελλάδος. Υπάρχει πάρα πολύ
ενδιαφέρον από πλευράς Ομογένειας. Θέλουμε να δούμε την πατρίδα μας να προχωρεί γιατί έχει
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τεράστιες και μοναδικές δυνατότητες. Κάναμε επίσης αναφορά στα δικά μας θέματα, εδώ. Ιδιαιτέρως
ευχαριστώ την κυρία υπουργό διότι έκανε αυτή την πάρα πολύ σημαντική δήλωση, η οποία έχει σχέση με
το Ιωνικό Χωριό».
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=303073&dt=03/12/2009
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Συμμετοχή Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ετήσιο Capital
Link Forum
Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009, 08:54

Το ετήσιο φόρουμ της εταιρείας Capital Link θα ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου 2009, στο
Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα:
προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του, η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η Υπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη
δυνατότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και
τα περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρεία Invest in Greece,
εκπροσωπούμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.
Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για επενδύσεις
στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του
Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα
Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές που προωθεί η
Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η
Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά στις
προτεραιότητες του Υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την
Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων
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επενδύσεων καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον
εξωστρεφή ρόλο της Ελληνικής οικονομίας, το
σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν
υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την
πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα τους,
παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα
τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
http://www.capitallinkforum.com/greece/2009/main.html

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009, 08:46

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=84170&cid=36

4/12/2009

Νέα Υόρκη-Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ... Page 1 of 1

Νέα Υόρκη-Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
4 Δεκεμβρίου 2009 (10:21 UTC+2)
Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, με
τον οποίο συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για
την Ελλάδα και την Ομογένεια.
«Ήταν ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα εδώ με τον
Μακαριότατο, να μιλήσουμε για ζητήματα που αφορούν
στην Εκκλησία, στην Ελληνική κοινότητα και στο
πραγματικά σημαντικό έργο το οποίο κάνει η
Αρχιεπισκοπή και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος», τόνισε σε
δηλώσεις της η κα Κατσέλη. «Φεύγοντας δεσμεύτηκα το
Ιωνικό Χωριό στην Ελλάδα, να φτιαχτεί, έτσι που να
μπορεί πραγματικά να φιλοξενήσει νέα παιδιά της
τρίτης και τέταρτης γενιάς. Να μπορούν αυτά τα παιδιά
να έρχονται στην Ελλάδα σε συνθήκες οι οποίες πραγματικά είναι κατάλληλες για να έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα τους, τον πολιτισμό της, τη γλώσσα της και να γίνουν οι καλύτεροι
πρεσβευτές της».
Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχαρίστησε την υπουργό για την επίσκεψη.
«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική, πολύ ουσιαστική συζήτηση και για τα θέματα της Ελλάδος.
Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από πλευράς Ομογένειας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. «Θέλουμε να
δούμε την πατρίδα μας να προχωρεί γιατί έχει τεράστιες και μοναδικές δυνατότητες. Κάναμε επίσης
αναφορά στα δικά μας θέματα, εδώ. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την κυρία υπουργό διότι έκανε αυτή την
πάρα πολύ σημαντική δήλωση, η οποία έχει σχέση με το Ιωνικό Χωριό. Το Ιωνικό Χωριό είναι μια
πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται για τριάντα χρόνια, με 200-300 παιδιά σε κάθε κατασκηνωτική
περίοδο και επομένως είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να κρατούμε ανοιχτό το δεσμό με τα παιδιά
μας εδώ, όχι μόνο της τρίτης και τέταρτης γενιάς, αλλά και της πέμπτης και έκτης γενιάς. Είναι
λοιπόν ένας πολύ ωραίος τρόπος και επομένως η πραγματοποίηση αυτής της ουσιαστικής
συμπαραστάσεως στο Ιωνικό Χωριό θα είναι ένα μεγάλο βήμα επίσης για θέματα προαγωγής των
σχέσεων και των δεσμών μεταξύ της νέας γενεάς των Ελληνο-Αμερικανών και της πατρίδος».
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Οικονομία
4 |12 |2009 15:25

Capital Link Forum
Για 11η συνεχή χρονιά, η Capital Link, διοργάνωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στη
Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Club, το 11ο Ετήσιο Capital Link Forum, με θέμα
"Στρατηγικές Ανάκαμψης" Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων σήμερα".
Αν και η τρέχουσα διεθνής οικονομική συγκυρία δε θεωρείται η ευνοϊκότερη, εν τούτοις το φετινό 11ο
Συνέδριο απετέλεσε ορόσημο με την εντυπωσιακή συμμετοχή άνω των 800 στελεχών και με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την οικονομική πολιτική και προοπτικές της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής.
Από πλευράς timing, το Συνέδριο έγινε σε μία ιδιαίτερα πρόσφορη στιγμή με έκδηλο το ενδιαφέρον
των επενδυτών και διαφόρων φορέων να πληροφορηθούν το πρόγραμμα στρατηγικής και ανάκαμψης
της νέας κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου οργανώθηκαν και πολλές κατ' ιδίαν συναντήσεις με επενδυτές καθώς και
περιφερειακές εκδηλώσεις.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Όπως και στο παρελθόν, το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την υποστήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης(NYSE),
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των εξής μεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων: Bank of America
Merrill Lynch, Knight Capital Group, PricewaterhouseCoopers, Credit Suisse, Fortis Bank,
Maxim Group, Sal Oppenheim, καθώς και άλλων σημαντικών φορέων και ΜΜΕ από το διεθνή χώρο
και την Ελλάδα.
Το Συνέδριο υποστήριξαν επίσης: το Ελληνο-Αμερικάνικο Ινστιτούτο (Hellenic American Institute),
το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Υόρκης (Hellenic-American Chamber of
Commerce), ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανών Τραπεζιτών HABA (Hellenic American Banker's
Association) και η Leadership 100.
ΘΕΜΑ
Το θέμα του φετινού Συνεδρίου εστιάστηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται
σήμερα στο χώρο της οικονομίας, στις νέες πρωτοβουλίες να αντιμετωπισθούν τα μακρο-οικονομικά
προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί από την αναμενόμενη
σταδιακή διεθνή ανάκαμψη των αγορών. Παρουσιάστηκαν επίσης επιχειρηματικές και επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, το οποίο έχει καταστεί θεσμός, αποβλέπει στην
τακτική ενημέρωση των διεθνών επενδυτών για τις εξελίξεις, δυνατότητες και προοπτικές της
Ελληνικής οικονομίας, της κεφαλαιαγοράς και των επιχειρήσεων. Παραδοσιακά αυτή η εκδήλωση
προσελκύει περισσότερους από 500 συμμετέχοντες από την Αμερικανική επιχειρηματική, οικονομική
και επενδυτική κοινότητα. Φέτος, η συμμετοχή 800 στελεχών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο .
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Συνέδριο αυτό, είναι το μόνο που
πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος - στη Νέα Υόρκη, με θέμα Επενδύσεις στην Ελλάδα, και προβάλλει
ολοκληρωμένα την οικονομία, το χρηματιστήριο και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι το μόνο με τόσο
μεγάλη προϊστορία, και εκτιμάται ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην προβολή της Ελλάδος στο
εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Bank of America Merrill Lynch
Η Capital Link σε συνεργασία με την Bank of America Merrill Lynch καθώς και σε δεύτερο λόγο με την
Knight Capital Group διοργάνωσαν 55 one-on-one ιδιωτικές συναντήσεις ξένων επενδυτών με τις
εισηγμένες και μη εταιρίες, που συμμετείχαν στο Capital Link Forum.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου με την οργανωτική πρωτοβουλία του κυρίου Λίνου Λέκκα, Managing
Director, Head of Greece & Cyprus, θα διοργανωθεί επίσημη επίσκεψη της Ελληνικής Αποστολής στα
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κεντρικά γραφεία της Bank of America Merrill Lynch και συνομιλία με ανώτερα στελέχη της Τράπεζας
σχετικά με την κατάσταση των αγορών τόσο στην Αμερική, όσο και διεθνώς.
ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ Credit Suisse
Η Credit Suisse, με την οργανωτική πρωτοβουλία του κ. Χρήστου Μεγάλου, Managing Director,
παρέθεσε, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, επίσημο δείπνο εργασίας στα κεντρικά τους γραφεία στη Νέα
Υόρκη προς τιμήν της Υπουργού κυρίας Κατσέλη με συμμετοχή υψηλοτάτων στελεχών τους. Το γεύμα
προλόγισε ο κ. Paul Tregidgo, Vice Chairman of Debt Capital Markets and of the Global Markets
Solutions Group. Tο δείπνο παρείχε μια μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις
εξελίξεις στην Αμερικανική και διεθνή οικονομία, καθώς και για το πώς οι διεθνείς επενδυτές
αντιμετωπίζουν σήμερα την Ελλάδα.
ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ
ΟΙΚΟΥΣ
Με την οργανωτική πρωτοβουλία του κ. Λίνου Λέκκα, Managing Director, Head of Greece & Cyprus,
διοργανώθηκε συνάντηση με τον κ. Bruce Thompson, Head of Global Capital Markets της Bank of
America Merrill Lynch.
Με την οργανωτική πρωτοβουλία του κ. Χάρη Αδαμόπουλου, Managing Director Investment Banking
διοργανώθηκε συνάντηση της κυρίας Κατσέλη με τον Πρόεδρο της J. P. Morgan, κύριο Jamie Diamond
κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις στην Αμερική και το διεθνή χώρο, όπως επίσης και στην
Ελλάδα.
H Υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των οίκων:
" Axia Ventures Group,
" TIAA-CREF,
" Epoch Investments και
" PriceWaterhouseCoopers
" Barclays Capital
Επίσης η κυρία Κατσέλη, συναντήθηκε με τον κύριο Σπύρο Βουτσινά, Πρόεδρο της Atlantic Bank η
οποία σήμερα ανήκει στη New York Community Bank και η οποία εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις
τραπεζικές ανάγκες της ομογένειας στην Αμερική καθώς και πολλών άλλων ελληνικών επιχειρήσεων.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 11ου Ετήσιου Capital Link Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία
με την Capital Link θα διοργανώσει την επομένη του Συνεδρίου, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009
ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος και της κας Κατσέλη. Συγκεριμένα η ημέρα αυτή θεωρείται
επίσημα ως "Greek Day at NYSE"- "Ημέρα της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης". Να
σημειωθεί ότι χιλιάδες αμερικανών επενδυτών είναι σήμερα μέτοχοι σε μεγάλο αριθμό εταιριών
ελληνικών συμφερόντων εισηγμένων στο NYSE.
Την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, το New York Stock Exchange (NYSE) θα παραθέσει επίσημο
μεσημεριανό γεύμα εργασίας για να τιμήσει την κυρία Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις Ελληνικές ή Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι
εισηγμένες στο New York Stock Exchange (NYSE), καθώς και τις εταιρίες που συμμετέχουν στο 11ο
Capital Link Forum. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα εκδώσει ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να
τιμήσει την ημέρα αυτή. Πρόκειται να γίνει ανταλλαγή δώρων μεταξύ της κας Κατσέλη, και του κ.
Larry Leibowitz, Group Executive Vice President του NYSE.
Τέλος, η κυρία Λούκα Κατσέλη, θα χτυπήσει το "Closing Bell", δηλαδή το καμπανάκι της λήξης της
Συνεδρίασης της Παρασκευής 4ης Δεκεμβρίου στα πλαίσια τελετής που τυγχάνει μεγίστης
ακροαματικότητας παγκοσμίως δεδομένου ότι αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια
με ακροαματικότητα περί τα 120 εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Κατσέλη: Ποια τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας για
προσέλκυση επενδύσεων
Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος 2009 - 09:34

"Τέσσερα βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα έχει η Ελλάδα στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων", τόνισε η
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής (ώρα
Ελλάδας) συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο του 11ου ετήσιου φόρουμ της εταιρίας "Κάπιταλ Λινκ" (Capital Link),
που πραγματοποιήθηκε στο "Μετροπόλιταν Κλαμπ" (Metropolitan Club) του Μανχάταν και είχε τον τίτλο: "Ελλάδα:
προετοιμάζοντας την ανάκαμψη".
Πρώτο πλεονέκτημα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κατσέλη ανέφερε τη "στρατηγική θέση" της χώρας μας
στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων". Σύμφωνα με την υπουργό, "είναι δύναμη για μία χώρα να βρίσκεται στο μέσο
αναδυόμενων οικονομιών, σε μία περιοχή όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις και να εξυπηρετηθεί μία ολόκληρη
περιοχή. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι μόνον η αγορά των 10 εκατομμυρίων, είναι μία πολύ
ευρύτερη αγορά την οποία μπορείς να εξυπηρετήσεις από την Ελλάδα".
Δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα, όπως είπε, "έχει να κάνει με τη φύση της και με το περιβάλλον της. Δεν είναι τυχαίο
ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών προσέλκυσης ενδιαφέροντος, τουριστικού και επενδυτικού, σ΄ αυτό
τον τομέα. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της είναι τρομακτικά σημαντικός για διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι θέλουνε
πραγματικά να βάλουν τα λεφτά τους, διότι ξέρουν ότι θα μπορούσανε εν δυνάμει να έχουνε πολύ υψηλές αποδόσεις.
Και είναι τουλάχιστον οξύμωρο για μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει αναπτύξει το θαλάσσιο τουρισμό. Δηλαδή,
να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τις καλύτερες μαρίνες σε ολόκληρη την περιοχή. Να μην έχουμε τον ιαματικό
τουρισμό, να μην έχουμε τον πολιτιστικό τουρισμό που θα έπρεπε να έχουμε".
Τρίτο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας η κ. Κατσέλη ανέφερε τον πολιτισμό της. "Ποτέ δεν είδαμε τον πολιτισμό
σαν πηγή συναλλάγματος, σαν ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική", τόνισε
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: "Και εμένα πραγματικά ραγίζεται η καρδιά μου όταν πηγαίνω στις Μυκήνες και βλέπω
το χόρτο μέχρι πάνω και υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Σε συνεννόηση που είχαμε την Τρίτη με τον υπουργό
Πολιτισμού, αποφασίσαμε να κινητοποιήσουμε και τα δύο υπουργεία, έτσι ώστε κάθε αρχαιολογικός μας τόπος, κάθε
κομμάτι της πατρίδας μας που έχει πολιτιστικούς θησαυρούς, να αξιοποιηθεί με πολύ προσοχή για την ανάπτυξη του
τόπου". Ακολούθως, ανέφερε ότι "δεν έχουμε θεματικά πάρκα στην Ελλάδα. Μιλούσα με το Επιμελητήριο στη Βοιωτία
για την ιδέα να φτιαχτεί ένα θεματικό πάρκο γύρω από τον Ηρακλή. Αν είχε άλλη χώρα αυτό τον πλούτο που έχει η
Ελλάδα, θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Είναι καιρός πια να τα κάνουμε".
Το τέταρτο συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, έχει να κάνει με τους ανθρώπους της. "Δεν είναι
τυχαίο ότι οι Έλληνες, όπου και να βρεθούν, κάνουν θαύματα. Η ναυτιλία - όπως είπα και στην ομιλία μου - είναι ένα
παράδειγμα. Αλλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι στις τέχνες, στις επιστήμες, παντού. Αυτή τη στιγμή το να επενδύσεις
στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο στοιχείο είναι εφικτό και νομίζω ότι το δείξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πραγματικά είμαστε μια χώρα όπου ένας επενδυτής στο χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών ή στη βιολογία ή στον
πολιτισμό έχει ένα προσωπικό πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο, με πάρα πολλές δεξιότητες και δυνατότητες.
Επομένως, ένας επενδυτής έχει να αντλήσει αποδόσεις από αυτά τα τέσσερα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και αυτή είναι η πρόκληση σήμερα της κυβέρνησης, είναι να άρουμε τα
αντικίνητρα".
Στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Κατσέλη σημείωσε:
"Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να συναντήσω μια πλειάδα επιχειρηματιών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από
τις μεγάλες τράπεζες, από τον χώρο της ναυτιλίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να συζητήσουμε για την
Ελλάδα και τις προοπτικές της. Αυτό που ενδιέφερε όλους είναι τι θα κάνει η καινούρια κυβέρνηση, ποιο θα είναι το
πρόγραμμά της, έτσι ώστε και να ανατάξουμε την οικονομία και να προχωρήσουμε στις μεγάλες τομές που έχει ο
τόπος για την ανάπτυξή του. Μπόρεσα πραγματικά μέσα από αυτή την κουβέντα να αισθανθώ την αγωνία τους, εάν
θέλετε, για την ανάγκη να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Πολλοί από τους επιχειρηματίες μας είχαν δυσάρεστες
εμπειρίες από το παρελθόν, ήταν μάλλον απογοητευμένοι και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είχανε συναντήσει πολλά
εμπόδια στο να ολοκληρωθεί μία επένδυση, από την πρώτη φάση όταν κάνεις την αίτηση μέχρι την τελευταία, και γι΄
αυτό για όλους είναι πρώτη προτεραιότητα να προχωρήσει στην Ελλάδα η πλήρης απλοποίηση όλων των διαδικασιών

έναρξης, αδειοδότησης και λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως γνωρίζετε, αυτή ήτανε μία από τις μεγάλες σημαντικές
δεσμεύσεις της κυβέρνησης, μία δέσμευση την οποία από τα χείλη του Πρωθυπουργού την ακούσαμε τον Σεπτέμβριο
πριν από τις εκλογές. Είναι μία δέσμευση την οποία καλείται το Υπουργείο μας να υλοποιήσει και προχωρούμε
γρήγορα, ώστε μέσα στο 2010 να καταθέσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο απλούστευσης όλων των διαδικασιών. Αλλά
όχι μόνον αυτό: σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, κάνουμε τα βήματα τα οποία απαιτούνται, ώστε πραγματικά ο
επιχειρηματίας να έχει ένα φιλικό περιβάλλον για να μπορέσει να προωθήσει μία επένδυση.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, οι διάφορες χώρες προχωρούν με
πολύ γοργά βήματα, προωθώντας τις επενδύσεις, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο, και είναι μία από τις
μεγάλες προτεραιότητες αυτού του υπουργείου, έτσι ώστε να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη, στηρίζοντας την
επιχειρηματικότητα. Αυτά που θα ήθελα να πω τώρα, είναι ότι συνεχίζω τις διμερείς επαφές με μεγάλους
χρηματοπιστωτικούς οίκους. Όλοι είναι πολύ θετικοί για την Ελλάδα, πολύ θετικοί για τις προοπτικές της Ελλάδος και
κατανοούν πλήρως την ανάγκη να βάλουμε τάξη στα δημοσιονομικά μας και την ίδια στιγμή να προχωρήσουμε στην
αναθέρμανση της οικονομίας, στην παραγωγική αναδιάρθρωση και στην ανάπτυξη.
Αυτό είναι το τρίπτυχο της οικονομικής πολιτικής: αναθέρμανση της οικονομίας, έτσι ώστε πραγματικά να σταματήσει
η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, χρήση όλων των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την παραγωγική
αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ταυτόχρονα με δημοσιονομική εξυγίανση. Τα δύο πρώτα
είναι, αν θέλετε, το κύριο μέλημα του υπουργείου μας. Και μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών Γιώργο
Παπακωνσταντίνου προωθούμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε πραγματικά να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή
μας".
Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις,
μεταξύ άλλων, είπε:
"Αυτό που με δίδαξε εμένα τουλάχιστον η Αμερική, είναι να ρωτάς πώς μπορείς να υλοποιήσεις κάτι. Αυτό το
πρακτικό πνεύμα της Αμερικής, όπου τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, είναι κάτι που θαυμάζω ιδιαίτερα σ΄ αυτό το λαό
και κάτι το οποίο με επηρέασε προσωπικά. Πολλές φορές στον τόπο μας, όταν προχωράς, σου λένε αυτό δεν γίνεται,
ή αυτό έχει γίνει και έχει αποτύχει. Βλέπουμε πολύ συχνά όλα τα εμπόδια αντί να βλέπουμε το πώς πραγματικά
μπορούμε να κάνουμε κάτι".
"Θα κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό
μείγμα, προσεγγίζοντας το 20%. Από την πλευρά του Υπουργείου, στηρίζουμε, μέσω του επενδυτικού νόμου, τις
επενδυτικές προσπάθειες στις ανανεώσιμες πηγές και σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, θα χρησιμοποιήσουμε
και τους κοινοτικούς πόρους, αλλά και τις κρατικές ενισχύσεις για να κάνουμε πράξη την πράσινη ανάπτυξη".
"Σε καμία από τις συναντήσεις μου εδώ στη Νέα Υόρκη με Αμερικανούς επιχειρηματίες δεν ανέφεραν το εργατικό
κόστος. Δεν είναι αυτός ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και επειδή ήμουν στη
συνάντηση στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το σημείο που έθιξε ο Αμερικανός πρέσβης ήταν λίγο διαφορετικό.
Ήταν το ζήτημα μιας μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Το βασικό ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι το
εργασιακό. Ούτε θα πας να ανταγωνιστείς τους άλλους στη βάση των μισθών. Θα πρέπει να τους ανταγωνιστείς στη
βάση της ποιότητας, της προστιθέμενης αξίας, της οργάνωσης, της παροχής υπηρεσιών".
"Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση (τη γραφειοκρατία), δεν θα πρέπει να προσβλέπουμε σε επενδύσεις.
Το μεγαλύτερο εμπόδιο, το μεγαλύτερο αντικίνητρο για τις επενδύσεις είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία,
το συγκεντρωτικό πλαίσιο και η πολύ μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για να κάνεις και την πιο απλή πράξη στην
Ελλάδα. Αυτή η πολυπλοκότητα καλλιεργεί και τη δωροδοκία. Και όταν μπαίνεις στο φαύλο κύκλο της δωροδοκίας, το
σύστημα γίνεται πιο πολύπλοκο. Γιατί υπάρχουν διόδια σε όλες τις φάσεις, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό τον
φαύλο κύκλο, αυτόν τον γόρδιο δεσμό πρέπει να τον σπάσουμε. Εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένη γι΄ αυτό".
Πηγή: www.athina984.gr
http://www.capital.gr/news.asp?id=866161
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Λ. Κατσέλη: "επενδυτικός κόμβος στη ΝΑ
Ευρώπης η Ελλάδα"
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2009 08:36

Στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να
καταστεί η χώρα μας επενδυτικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρθηκε η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, με ομιλία της στο ετήσιο
φόρουμ της εταιρείας Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Το φόρουμ της Capital Link τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και φέρει τον τίτλο: "Ελλάδα: προετοιμάζοντας
την ανάκαμψη".
Η κ. Κατσέλη η οποία έγειρε το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις
"ευκαιρίες και τα περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης" που προσφέρει η
ελληνική οικονομία, μίλησε επίσης για τις πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση με
στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αναφερόμενη στις προτεραιότητες του
υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την "Πράσινη
Ανάπτυξη", διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων
επενδύσεων, καθώς και για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην
εκπαίδευση και την έρευνα.
Η κ. Κατσέλη αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για ένα "σταθερό
θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο", για διοχέτευση δημόσιων δαπανών σε
επενδύσεις και ενεργοποίηση κοινοτικών κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό των
υποδομών, καθώς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Στο φόρουμ της Capital Link, συμμετέχει και η εταιρεία Invest in Greece, ο
διευθύνοντας σύμβουλος της οποίας, Απόστολος Τσουκαλάς, παρουσίασε τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της
Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του κτηματομεσιτικού χώρου. Ο κ.
Τσουκαλάς υπογράμμισε τον "εξωστρεφή ρόλο" της ελληνικής οικονομίας καθώς
και το σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές
στην εφαρμογή των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, είχε την ευκαιρία να
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συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, με τον οποίο συζήτησε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Ομογένεια.
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Κατσέλη: Συνολική πρόταση για
γραφειοκρατία
Δημοσιεύθηκε: 13:37 - 04/12/09 | Τελ. Ενημ.: 14:09 - 04/12/09

Το καμαπανάκι λήξης της συνεδρίασης στη Wall Street θα χτυπήσει σήμερα η
ελληνίδα Υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, στο πλαίσιο της "Greek Day" στο NYSΕ.
Παράλληλα, είχε σειρά συναντήσεων με ξένους τραπεζίτες, ενώ ήταν βασική ομιλήτρια
στο 11ο Capital Link Forum.
Στην ομιλία της, η υπουργός στάθηκε στο μεγαλύτερο αντικίνητρο επενδύσεων στην
Ελλάδα, τη γραφειοκρατία. "Η πολυπλοκότητα καλλιεργεί και τη δωροδοκία. Και όταν
μπαίνεις στο φαύλο κύκλο της δωροδοκίας το σύστημα γίνεται πιο πολύπλοκο. Γιατί
υπάρχουν διόδια σε όλες τις φάσεις, από την αρχή μέχρι το τέλος”, τόνισε η
υπουργός.
Όπως τόνισε, η νέα κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοθετικό πλαίσιο που θα μειώνει
δραστικά όλες τις διαδικασίες ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων,
αλλά και ένα υποστηρικτικό πλέγμα δράσεων, μια αλλαγή όλων των διαδικασιών με
πλήρη μηχανοργάνωση, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση ώστε να σπάσουν τα
αποστήματα σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.
«Δουλεύουμε με τα Επιμελητήρια με χρήση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων και με
τον επιχειρηματικό κόσμο και ελπίζω ότι σε μερικούς μήνες θα είμαστε σε θέση να
καταθέσουμε μια συνολική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση», υπογράμμισε.
Ερωτηθείσα για τις επαφές της με αμερικανικές τράπεζες σε σχέση με το πρόγραμμα
δανεισμού του δημοσίου, η κ. Κατσέλη τόνισε: «Είχα μια σειρά επαφών. Είδα την Bank of
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America, τη Merrill Lynch, την Credit Suisse, τη Barclay’s… Βλέπω όλους τους οίκους
και τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συζητώντας πιο πολύ τα ζητήματα
που αφορούν στο δικό μου υπουργείο και κυρίως το επενδυτικό κομμάτι και πώς μπορούν
οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να υποστηρίξουν
το έργο της κυβέρνησης όσον αφορά τις επενδύσεις και το product financing,
δηλαδή τη χρηματοδότηση επενδυτικών προτάσεων».

To 11o Ετήσιο Capital Link Forum
Για 11η συνεχή χρονιά, η Capital Link, διοργάνωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στη Νέα
Υόρκη, στο Metropolitan Club, το 11ο Ετήσιο Capital Link Forum, με θέμα «Στρατηγικές
Ανάκαμψης» Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων σήμερα».
Αν και η τρέχουσα διεθνής οικονομική συγκυρία δε θεωρείται η ευνοϊκότερη, εν τούτοις το
φετινό 11ο Συνέδριο απετέλεσε ορόσημο με την εντυπωσιακή συμμετοχή άνω των 800
στελεχών και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομική πολιτική και προοπτικές της
χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής.
Από πλευράς timing, το Συνέδριο έγινε σε μία ιδιαίτερα πρόσφορη στιγμή με έκδηλο το
ενδιαφέρον των επενδυτών και διαφόρων φορέων να πληροφορηθούν το πρόγραμμα
στρατηγικής και ανάκαμψης της νέας κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου οργανώθηκαν και πολλές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επενδυτές
καθώς και περιφερειακές εκδηλώσεις.
Στα πλαίσια του 11ου Ετήσιου Capital Link Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσε σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2009 ειδική εκδήλωση
προς τιμήν της Ελλάδος και της κας Κατσέλη.
Συγκεριμένα η ημέρα αυτή θεωρείται επίσημα ως “Greek Day at NYSE”- «Ημέρα της
Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Να σημειωθεί ότι χιλιάδες αμερικανών
επενδυτών είναι σήμερα μέτοχοι σε μεγάλο αριθμό εταιριών ελληνικών συμφερόντων
εισηγμένων στο NYSE
Σήμερα 4 Δεκεμβρίου, το New York Stock Exchange (NYSE) θα παραθέσει επίσημο
μεσημεριανό γεύμα εργασίας για να τιμήσει την κυρία Λούκα Κατσέλη, Υπουργό
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις Ελληνικές ή Ελληνικών
συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο New York Stock Exchange (NYSE),
καθώς και τις εταιρίες που συμμετέχουν στο 11ο Capital Link Forum.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα εκδώσει ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να
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τιμήσει την ημέρα αυτή. Πρόκειται να γίνει ανταλλαγή δώρων μεταξύ της κας Κατσέλη, και
του κ. Larry Leibowitz, Group Executive Vice President του NYSE.
Η κυρία Λούκα Κατσέλη, θα χτυπήσει το “Closing Bell”, δηλαδή το καμπανάκι της λήξης
της Συνεδρίασης της Παρασκευής 4ης Δεκεμβρίου στα πλαίσια τελετής που τυγχάνει
μεγίστης ακροαματικότητας παγκοσμίως δεδομένου ότι αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα
τα τηλεοπτικά κανάλια με ακροαματικότητα περί τα 120 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Την Υπουργό προλόγισε ο κ. Bruce Thomson Ηead of Global Capital Markets, Bank
of America Merrill Lynch
Ο κ. Bruce Thompson, Head of Global Capital Markets, ευχαρίστησε τον κ. Νίκο
Μπορνόζη και την ομάδα της Capital Link για τις προσπάθειές τους για τη διοργάνωση
άλλου ενός επιτυχημένου συνεδρίου. Κατόπιν ενημέρωσε εν συντομία τους σύνεδρους για
το σημερινό μέγεθος της Bank of America Merrill Lynch και τη θέση της στην διεθνή
τραπεζική αγορά, όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευση των δύο
κορυφαίων και ιστορικών διεθνούς παρουσίας οργανισμών.
Ο κ. Thompson συνέχισε κάνοντας μια ανασκόπηση της 40ετούς παρουσίας της τράπεζας
στην Ελλάδα, τονίζοντας την δέσμευση που έχει επιδείξει μέσω των δραστηριοτήτων της
στην περιοχή, και την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της με πάνω από 50 έργα στην
Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Κλείνοντας, ο κ. Thompson προσφώνησε την κύρια
ομιλήτρια, Καθ. Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
με μια σύντομη αναδρομή στα έως σήμερα επιτεύγματα της υπουργού, τονίζοντας επίσης
το σημαντικό ρόλο στην Ελληνική οικονομία τον οποίο έχει κληθεί να παίξει η Κα Κατσέλη
τα επόμενα χρόνια.

Η ομιλία της Λούκα Κατσέλη
Στην ομιλία της η Υπουργός κυρία Λούκα Κατσέλη, εστιάστηκε στις εξής
προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Πρώτον, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιδιωχθεί μία μεγάλη αναδιάρθρωση
με σκοπό τη μείωση της διαδικασίας και του κόστους δημιουργίας επιχειρήσεων και
παράλληλα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Στη συνέντευξή της στο πλαίσιο του Capital Link, η κ. Κατσέλη τόνισε ότι το μεγαλύτερο
εμπόδιο, το μεγαλύτερο αντικίνητρο για τις επενδύσεις είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, η
γραφειοκρατία, το συγκεντρωτικό πλαίσιο και η πολύ μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για
να κάνεις και την πιο απλή πράξη στην Ελλάδα.
Δεύτερον, να σταματήσει η διολίσθηση της οικονομίας δημιουργώντας ρευστότητα
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στην αγορά, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντική
έλλειψη ρευστότητας, βελτιώνοντας παράλληλα και τη ζήτηση για επενδύσεις. Δύο νέα
νομοσχέδια θα σταλούν στη Βουλή την προσεχή εβδομάδα, τα οποία επιτρέπουν στις
εταιρίες και σε άτομα σε οικονομική δυσπραγία να αναδιαρθρώσουν τις δανειακές τους
υποχρεώσεις, στην περίπτωση δε των ιδιωτών ακόμη και να εξαιρεθούν των δανειακών
τους υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εφ’ όσον κριθεί ότι βρίσκονται σε
αδυναμία πληρωμής.
Τρίτον, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω μέτρων αναδιάρθρωσης και
επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια. Μέσα στις προτεραιότητες συμπεριλαμβάνονται οι
τομείς της ενέργειας, ειδικά της αιολικής, των φωτοβολταϊκών, της γεωθερμικής, της
υδροηλεκτρικής κλπ. Επίσης οι τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της διαχείρισης του
περιβάλλοντος, των μεγάλων έργων υποδομής και υπηρεσιών καθώς και διάφοροι άλλοι
τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Συναντήσεις της υπουργού με διεθνείς Τράπεζες και Επενδυτικούς Οίκους
Με την οργανωτική πρωτοβουλία του κ. Λίνου Λέκκα, Managing Director, Head of Greece
& Cyprus, διοργανώθηκε συνάντηση με τον κ. Bruce Thompson, Head of Global Capital
Markets της Bank of America Merrill Lynch.
Με την οργανωτική πρωτοβουλία του κ. Χάρη Αδαμόπουλου, Managing Director
Investment Banking διοργανώθηκε συνάντηση της κυρίας Κατσέλη με τον Πρόεδρο της
J. P. Morgan, κύριο Jamie Diamond κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις στην
Αμερική και το διεθνή χώρο, όπως επίσης και στην Ελλάδα.
H Υπουργός συναντήθηκε ακόμη με εκπροσώπους των οίκων:
• Axia Ventures Group,
• TIAA-CREF,
• Epoch Investments και
• PriceWaterhouseCoopers
• Barclays Capital
Επίσης η κυρία Κατσέλη, συναντήθηκε με τον κύριο Σπύρο Βουτσινά, Πρόεδρο της
Atlantic Bank η οποία σήμερα ανήκει στη New York Community Bank και η οποία
εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις τραπεζικές ανάγκες της ομογένειας στην Αμερική καθώς και
πολλών άλλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η Υπουργός είχε συνάντηση με τον κ. Eric Trump, Executive Vice President,
Development & Acquisitions, της Trump Organization.
Η κυρία Κατσέλη παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεπτικό κανάλι Bloomberg TV, στο
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Bloomberg Radio, καθώς και στο Bloomberg News.
** Η ανακοίνωση της Capital Link για την επίσκεψη της Λούκας Κατσέλη και το
πλήρες κείμενο της συνέντευξής της δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό
Υλικό".
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα
Κατσέλη, κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής
(ώρα Ελλάδας) συνέντευξης Τύπου, στο
περιθώριο του 11ου ετήσιου φόρουμ της
εταιρίας "Κάπιταλ Λινκ" (Capital Link), που πραγματοποιήθηκε στο "Μετροπόλιταν
Κλαμπ" (Metropolitan Club) του Μανχάταν και είχε τον τίτλο: "Ελλάδα:
προετοιμάζοντας την ανάκαμψη".

Πρώτο πλεονέκτημα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κατσέλη ανέφερε τη
"στρατηγική θέση" της χώρας μας στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων". Σύμφωνα με
την υπουργό, "είναι δύναμη για μία χώρα να βρίσκεται στο μέσο αναδυόμενων
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εξυπηρετηθεί μία ολόκληρη περιοχή. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν
είναι μόνον η αγορά των 10 εκατομμυρίων, είναι μία πολύ ευρύτερη αγορά την
οποία μπορείς να εξυπηρετήσεις από την Ελλάδα".

Δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα, όπως είπε, "έχει να κάνει με τη φύση της και με το
περιβάλλον της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών
προσέλκυσης ενδιαφέροντος, τουριστικού και επενδυτικού, σ' αυτό τον τομέα. Ο
νησιωτικός χαρακτήρας της είναι τρομακτικά σημαντικός για διεθνείς επενδυτές, οι
οποίοι θέλουνε πραγματικά να βάλουν τα λεφτά τους, διότι ξέρουν ότι θα
μπορούσανε εν δυνάμει να έχουνε πολύ υψηλές αποδόσεις. Και είναι τουλάχιστον
οξύμωρο για μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει αναπτύξει το θαλάσσιο
τουρισμό. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τις καλύτερες μαρίνες σε
ολόκληρη την περιοχή. Να μην έχουμε τον ιαματικό τουρισμό, να μην έχουμε τον

:: Πολιτισμός - Τέχνες

πολιτιστικό τουρισμό που θα έπρεπε να έχουμε".
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Τρίτο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας η κ. Κατσέλη ανέφερε τον πολιτισμό
της. "Ποτέ δεν είδαμε τον πολιτισμό σαν πηγή συναλλάγματος, σαν ουσιαστικό
στρατηγικό εργαλείο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική", τόνισε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας: "Και εμένα πραγματικά ραγίζεται η καρδιά μου όταν πηγαίνω στις
Μυκήνες και βλέπω το χόρτο μέχρι πάνω και υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Σε
συνεννόηση που είχαμε την Τρίτη με τον υπουργό Πολιτισμού, αποφασίσαμε να
κινητοποιήσουμε και τα δύο υπουργεία, έτσι ώστε κάθε αρχαιολογικός μας τόπος,
κάθε κομμάτι της πατρίδας μας που έχει πολιτιστικούς θησαυρούς, να αξιοποιηθεί
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με πολύ προσοχή για την ανάπτυξη του τόπου". Ακολούθως, ανέφερε ότι "δεν
έχουμε θεματικά πάρκα στην Ελλάδα. Μιλούσα με το Επιμελητήριο στη Βοιωτία για
την ιδέα να φτιαχτεί ένα θεματικό πάρκο γύρω από τον Ηρακλή. Αν είχε άλλη
χώρα αυτό τον πλούτο που έχει η Ελλάδα, θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Είναι
καιρός πια να τα κάνουμε".

Το τέταρτο συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, έχει να κάνει με
τους ανθρώπους της. "Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες, όπου και να βρεθούν,
κάνουν θαύματα. Η ναυτιλία - όπως είπα και στην ομιλία μου - είναι ένα
παράδειγμα. Αλλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι στις τέχνες, στις επιστήμες, παντού.
Αυτή τη στιγμή το να επενδύσεις στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο στοιχείο είναι
εφικτό και νομίζω ότι το δείξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πραγματικά είμαστε
μια χώρα όπου ένας επενδυτής στο χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών ή στη
βιολογία ή στον πολιτισμό έχει ένα προσωπικό πραγματικά πολύ καλά
εκπαιδευμένο, με πάρα πολλές δεξιότητες και δυνατότητες. Επομένως, ένας
επενδυτής έχει να αντλήσει αποδόσεις από αυτά τα τέσσερα πολύ σημαντικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και αυτή είναι η
πρόκληση σήμερα της κυβέρνησης, είναι να άρουμε τα αντικίνητρα".

Στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Κατσέλη σημείωσε:

"Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να συναντήσω μια πλειάδα επιχειρηματιών από
τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από τις μεγάλες τράπεζες, από τον χώρο της
ναυτιλίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να συζητήσουμε για την
Ελλάδα και τις προοπτικές της. Αυτό που ενδιέφερε όλους είναι τι θα κάνει η
καινούρια κυβέρνηση, ποιο θα είναι το πρόγραμμά της, έτσι ώστε και να
ανατάξουμε την οικονομία και να προχωρήσουμε στις μεγάλες τομές που έχει ο
τόπος για την ανάπτυξή του.
Μπόρεσα πραγματικά μέσα από αυτή την κουβέντα να αισθανθώ την αγωνία τους,
εάν θέλετε, για την ανάγκη να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Πολλοί από τους
επιχειρηματίες μας είχαν δυσάρεστες εμπειρίες από το παρελθόν, ήταν μάλλον
απογοητευμένοι και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είχανε συναντήσει πολλά εμπόδια
στο να ολοκληρωθεί μία επένδυση, από την πρώτη φάση όταν κάνεις την αίτηση
μέχρι την τελευταία, και γι' αυτό για όλους είναι πρώτη προτεραιότητα να
προχωρήσει στην Ελλάδα η πλήρης απλοποίηση όλων των διαδικασιών έναρξης,
αδειοδότησης και λειτουργίας της επιχείρησης.
Όπως γνωρίζετε, αυτή ήτανε μία από τις μεγάλες σημαντικές δεσμεύσεις της
κυβέρνησης, μία δέσμευση την οποία από τα χείλη του Πρωθυπουργού την
ακούσαμε τον Σεπτέμβριο πριν από τις εκλογές. Είναι μία δέσμευση την οποία
καλείται το Υπουργείο μας να υλοποιήσει και προχωρούμε γρήγορα, ώστε μέσα στο
2010 να καταθέσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο απλούστευσης όλων των
διαδικασιών. Αλλά όχι μόνον αυτό: σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, κάνουμε τα
βήματα τα οποία απαιτούνται, ώστε πραγματικά ο επιχειρηματίας να έχει ένα
φιλικό περιβάλλον για να μπορέσει να προωθήσει μία επένδυση.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, οι
διάφορες χώρες προχωρούν με πολύ γοργά βήματα, προωθώντας τις επενδύσεις,
προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο, και είναι μία από τις μεγάλες
προτεραιότητες αυτού του υπουργείου, έτσι ώστε να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη,
στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Αυτά που θα ήθελα να πω τώρα, είναι ότι
συνεχίζω τις διμερείς επαφές με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οίκους. Όλοι είναι
πολύ θετικοί για την Ελλάδα, πολύ θετικοί για τις προοπτικές της Ελλάδος και
κατανοούν πλήρως την ανάγκη να βάλουμε τάξη στα δημοσιονομικά μας και την
ίδια στιγμή να προχωρήσουμε στην αναθέρμανση της οικονομίας, στην
παραγωγική αναδιάρθρωση και στην ανάπτυξη.
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Αυτό είναι το τρίπτυχο της οικονομικής πολιτικής: αναθέρμανση της οικονομίας,
έτσι ώστε πραγματικά να σταματήσει η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας,
χρήση όλων των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την παραγωγική
αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ταυτόχρονα με
δημοσιονομική εξυγίανση. Τα δύο πρώτα είναι, αν θέλετε, το κύριο μέλημα του
υπουργείου μας. Και μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών Γιώργο
Παπακωνσταντίνου προωθούμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε πραγματικά
να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας".

Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη,
απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, είπε:

"Αυτό που με δίδαξε εμένα τουλάχιστον η Αμερική, είναι να ρωτάς πώς μπορείς να
υλοποιήσεις κάτι. Αυτό το πρακτικό πνεύμα της Αμερικής, όπου τίποτε δεν είναι
ακατόρθωτο, είναι κάτι που θαυμάζω ιδιαίτερα σ' αυτό το λαό και κάτι το οποίο με
επηρέασε προσωπικά. Πολλές φορές στον τόπο μας, όταν προχωράς, σου λένε
αυτό δεν γίνεται, ή αυτό έχει γίνει και έχει αποτύχει. Βλέπουμε πολύ συχνά όλα τα
εμπόδια αντί να βλέπουμε το πώς πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι".

"Θα κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε το ποσοστό των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στο ελληνικό μείγμα, προσεγγίζοντας το 20%. Από την πλευρά
του Υπουργείου, στηρίζουμε, μέσω του επενδυτικού νόμου, τις επενδυτικές
προσπάθειες στις ανανεώσιμες πηγές και σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο,
θα χρησιμοποιήσουμε και τους κοινοτικούς πόρους, αλλά και τις κρατικές
ενισχύσεις για να κάνουμε πράξη την πράσινη ανάπτυξη".

"Σε καμία από τις συναντήσεις μου εδώ στη Νέα Υόρκη με Αμερικανούς
επιχειρηματίες δεν ανέφεραν το εργατικό κόστος. Δεν είναι αυτός ο βασικός
περιοριστικός παράγοντας για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και επειδή ήμουν στη
συνάντηση στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το σημείο που έθιξε ο
Αμερικανός πρέσβης ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν το ζήτημα μιας μεγαλύτερης
ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Το βασικό ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι το
εργασιακό. Ούτε θα πας να ανταγωνιστείς τους άλλους στη βάση των μισθών. Θα
πρέπει να τους ανταγωνιστείς στη βάση της ποιότητας, της προστιθέμενης αξίας,
της οργάνωσης, της παροχής υπηρεσιών".

"Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση (τη γραφειοκρατία), δεν θα πρέπει
να προσβλέπουμε σε επενδύσεις. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, το μεγαλύτερο
αντικίνητρο για τις επενδύσεις είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία, το
συγκεντρωτικό πλαίσιο και η πολύ μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για να κάνεις και
την πιο απλή πράξη στην Ελλάδα. Αυτή η πολυπλοκότητα καλλιεργεί και τη
δωροδοκία. Και όταν μπαίνεις στο φαύλο κύκλο της δωροδοκίας, το σύστημα
γίνεται πιο πολύπλοκο. Γιατί υπάρχουν διόδια σε όλες τις φάσεις, από την αρχή
μέχρι το τέλος. Αυτό τον φαύλο κύκλο, αυτόν τον γόρδιο δεσμό πρέπει να τον
σπάσουμε. Εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένη γι' αυτό".
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λ. Κατσέλη: Με 4 πλεονεκτήματα η προσέλκυση επενδύσεων
4/12/2009

"Τέσσερα βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα έχει η Ελλάδα στην προσπάθεια
προσέλκυσης επενδύσεων", τόνισε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής συνέντευξης Τύπου, στο
περιθώριο του 11ου ετήσιου φόρουμ της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε
στο Metropolitan Club του Μανχάταν και είχε τον τίτλο: "Ελλάδα: προετοιμάζοντας την
ανάκαμψη".
Πρώτο πλεονέκτημα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κατσέλη ανέφερε τη στρατηγική
θέση" της χώρας μας στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων". Σύμφωνα με την
υπουργό, "είναι δύναμη για μία χώρα να βρίσκεται στο μέσο αναδυόμενων οικονομιών, σε μία
περιοχή όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις και να εξυπηρετηθεί μία ολόκληρη περιοχή. Το
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι μόνον η αγορά των 10 εκατομμυρίων, είναι μία
πολύ ευρύτερη αγορά την οποία μπορείς να εξυπηρετήσεις από την Ελλάδα". Δεύτερο μεγάλο
πλεονέκτημα, όπως είπε, "έχει να κάνει με τη φύση της και με το περιβάλλον της. Δεν είναι
τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών
προσέλκυσης ενδιαφέροντος, τουριστικού και επενδυτικού, σ' αυτό τον τομέα. Ο νησιωτικός
χαρακτήρας της είναι τρομακτικά σημαντικός για διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι θέλουνε
πραγματικά να βάλουν τα λεφτά τους, διότι ξέρουν ότι θα μπορούσανε εν δυνάμει να έχουνε
πολύ υψηλές αποδόσεις. Και είναι τουλάχιστον οξύμωρο για μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην
έχει αναπτύξει το θαλάσσιο τουρισμό. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τις καλύτερες
μαρίνες σε ολόκληρη την περιοχή. Να μην έχουμε τον ιαματικό τουρισμό, να μην έχουμε τον
πολιτιστικό τουρισμό που θα έπρεπε να έχουμε".
Τρίτο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας η κ. Κατσέλη ανέφερε τον πολιτισμό της. "Ποτέ δεν
είδαμε τον πολιτισμό σαν πηγή συναλλάγματος, σαν ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο σε μια
αναπτυξιακή στρατηγική", τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: "Και εμένα πραγματικά
ραγίζεται η καρδιά μου όταν πηγαίνω στις Μυκήνες και βλέπω το χόρτο μέχρι πάνω και
υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Σε συνεννόηση που είχαμε την Τρίτη με τον υπουργό Πολιτισμού,
αποφασίσαμε να κινητοποιήσουμε και τα δύο υπουργεία, έτσι ώστε κάθε αρχαιολογικός μας
τόπος, κάθε κομμάτι της πατρίδας μας που έχει πολιτιστικούς θησαυρούς, να αξιοποιηθεί με πολύ
προσοχή για την ανάπτυξη του τόπου". Ακολούθως, ανέφερε ότι "δεν έχουμε θεματικά πάρκα
στην Ελλάδα. Μιλούσα με το Επιμελητήριο στη Βοιωτία για την ιδέα να φτιαχτεί ένα θεματικό
πάρκο γύρω από τον Ηρακλή. Αν είχε άλλη χώρα αυτό τον πλούτο που έχει η Ελλάδα, θα
μπορούσε να κάνει θαύματα. Είναι καιρός πια να τα κάνουμε".
Το τέταρτο συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, έχει να κάνει με
τους ανθρώπους της. "Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες, όπου και να βρεθούν, κάνουν θαύματα. Η
ναυτιλία - όπως είπα και στην ομιλία μου - είναι ένα παράδειγμα. Αλλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι
στις τέχνες, στις επιστήμες, παντού. Αυτή τη στιγμή το να επενδύσεις στην Ελλάδα και στο
ανθρώπινο στοιχείο είναι εφικτό και νομίζω ότι το δείξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πραγματικά είμαστε μια χώρα όπου ένας επενδυτής στο χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών ή
στη βιολογία ή στον πολιτισμό έχει ένα προσωπικό πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο, με πάρα
πολλές δεξιότητες και δυνατότητες. Επομένως, ένας επενδυτής έχει να αντλήσει αποδόσεις από
αυτά τα τέσσερα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και
αυτή είναι η πρόκληση σήμερα της κυβέρνησης, είναι να άρουμε τα αντικίνητρα".
Στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Κατσέλη σημείωσε:
"Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να συναντήσω μια πλειάδα επιχειρηματιών από τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, από τις μεγάλες τράπεζες, από τον χώρο της ναυτιλίας, των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να συζητήσουμε για την Ελλάδα και τις προοπτικές της. Αυτό
που ενδιέφερε όλους είναι τι θα κάνει η καινούρια κυβέρνηση, ποιο θα είναι το πρόγραμμά της,
έτσι ώστε και να ανατάξουμε την οικονομία και να προχωρήσουμε στις μεγάλες τομές που έχει ο
τόπος για την ανάπτυξή του. Μπόρεσα πραγματικά μέσα από αυτή την κουβέντα να αισθανθώ
την αγωνία τους, εάν θέλετε, για την ανάγκη να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Πολλοί από τους
επιχειρηματίες μας είχαν δυσάρεστες εμπειρίες από το παρελθόν, ήταν μάλλον απογοητευμένοι
και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είχανε συναντήσει πολλά εμπόδια στο να ολοκληρωθεί μία
επένδυση, από την πρώτη φάση όταν κάνεις την αίτηση μέχρι την τελευταία, και γι' αυτό για
όλους είναι πρώτη προτεραιότητα να προχωρήσει στην Ελλάδα η πλήρης απλοποίηση όλων των
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διαδικασιών έναρξης, αδειοδότησης και λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως γνωρίζετε, αυτή
ήτανε μία
από τις μεγάλες σημαντικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, μία δέσμευση την οποία από τα χείλη
του Πρωθυπουργού την ακούσαμε τον Σεπτέμβριο πριν από τις εκλογές. Είναι μία δέσμευση την
οποία καλείται το Υπουργείο μας να υλοποιήσει και προχωρούμε γρήγορα, ώστε μέσα στο 2010
να καταθέσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο απλούστευσης όλων των διαδικασιών. Αλλά όχι μόνον
αυτό: σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, κάνουμε τα βήματα τα οποία απαιτούνται, ώστε
πραγματικά ο επιχειρηματίας να έχει ένα φιλικό περιβάλλον για να μπορέσει να προωθήσει μία
επένδυση. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, οι
διάφορες χώρες προχωρούν με πολύ γοργά βήματα, προωθώντας τις επενδύσεις, προσελκύοντας
επενδύσεις από όλο τον κόσμο, και είναι μία από τις μεγάλες προτεραιότητες αυτού του
υπουργείου, έτσι ώστε να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Αυτά
που θα ήθελα να πω τώρα, είναι ότι συνεχίζω τις διμερείς επαφές με μεγάλους
χρηματοπιστωτικούς οίκους. Όλοι είναι πολύ θετικοί για την Ελλάδα, πολύ θετικοί για τις
προοπτικές της Ελλάδος και
κατανοούν πλήρως την ανάγκη να βάλουμε τάξη στα δημοσιονομικά μας και την ίδια
στιγμή να προχωρήσουμε στην αναθέρμανση της οικονομίας, στην παραγωγική αναδιάρθρωση
και στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το τρίπτυχο της οικονομικής πολιτικής: αναθέρμανση της
οικονομίας, έτσι ώστε πραγματικά να σταματήσει η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας,
χρήση όλων των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την παραγωγική αναδιάρθρωση και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ταυτόχρονα με δημοσιονομική εξυγίανση. Τα δύο πρώτα
είναι, αν θέλετε, το κύριο μέλημα του υπουργείου μας. Και μαζί με τον Υπουργό των
Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου προωθούμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε
πραγματικά να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας". Η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις, μεταξύ
άλλων, είπε: "Αυτό που με δίδαξε εμένα τουλάχιστον η Αμερική, είναι να ρωτάς πώς μπορείς να
υλοποιήσεις κάτι. Αυτό το πρακτικό πνεύμα της Αμερικής, όπου τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο,
είναι κάτι που θαυμάζω ιδιαίτερα σ' αυτό το λαό και κάτι το οποίο με επηρέασε προσωπικά.
Πολλές φορές στον τόπο μας, όταν προχωράς, σου λένε αυτό δεν γίνεται, ή αυτό έχει γίνει και
έχει αποτύχει. Βλέπουμε πολύ συχνά όλα τα εμπόδια αντί να βλέπουμε το πώς πραγματικά
μπορούμε να κάνουμε κάτι". "Θα κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε το ποσοστό
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό μείγμα, προσεγγίζοντας το 20%. Από την
πλευρά του Υπουργείου, στηρίζουμε, μέσω του επενδυτικού νόμου, τις επενδυτικές προσπάθειες
στις ανανεώσιμες πηγές και σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, θα
χρησιμοποιήσουμε και τους κοινοτικούς πόρους, αλλά και τις κρατικές ενισχύσεις
για να κάνουμε πράξη την πράσινη ανάπτυξη". "Σε καμία από τις συναντήσεις μου εδώ στη Νέα
Υόρκη με Αμερικανούς επιχειρηματίες δεν ανέφεραν το εργατικό κόστος. Δεν είναι αυτός ο
βασικός περιοριστικός παράγοντας για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και επειδή ήμουν στη
συνάντηση στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το σημείο που έθιξε ο Αμερικανός πρέσβης
ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν το ζήτημα μιας μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Το
βασικό ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι το εργασιακό. Ούτε θα
πας να ανταγωνιστείς τους άλλους στη βάση των μισθών. Θα πρέπει να τους ανταγωνιστείς στη
βάση της ποιότητας, της προστιθέμενης αξίας, της οργάνωσης,
της παροχής υπηρεσιών". "Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση (τη γραφειοκρατία), δεν
θα πρέπει να προσβλέπουμε σε επενδύσεις. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, το μεγαλύτερο αντικίνητρο
για τις επενδύσεις είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία, το συγκεντρωτικό πλαίσιο και η
πολύ μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για να κάνεις και την πιο απλή πράξη στην Ελλάδα. Αυτή η
πολυπλοκότητα καλλιεργεί και τη
δωροδοκία. Και όταν μπαίνεις στο φαύλο κύκλο της δωροδοκίας, το σύστημα γίνεται
πιο πολύπλοκο. Γιατί υπάρχουν διόδια σε όλες τις φάσεις, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό τον
φαύλο κύκλο, αυτόν τον γόρδιο δεσμό πρέπει να τον σπάσουμε. Εγώ προσωπικά είμαι
αποφασισμένη γι' αυτό".
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La ministre de l'Economie, de la Compétitivité et de la Marine, Louka Katseli, s'adresse
au 11e Forum annuel de Capital Link à New York sur le thème "La Grèce: En
préparant la relance". ANA-MPA/Dimitris Panagos.

Droutsas: Athènes et Nicosie veulent une position
commune des "27" sur la Turquie
La Grèce et Chypre souhaitent la même chose, que les "27" parviennent à une
position commune, afin que cette position ait une valeur et un poids politique
substantiel, a souligné le ministre adjoint des Affaires etrangères, Dimitris
Droutsas, depuis Bruxelles, se référant au débat qui aura lieu lundi prochain en
Conseil des Affaires générales de l’UE sur l’évaluation de la Turquie.
M. Droutsas, qui était présent dans la capitale belge pour la session des
ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, a souligné que la position de l’UE
devra reposer sur une évaluation sévère et objective des réalisations d’Ankara,
tout en reconnaisant une grande distanciation de vues au sein de l’UE. “La
discussion n’est pas facile, et toutes les éventualités sont ouvertes”, a-t-il dit.
Par la suite, M. Droutsas a informé que la Grèce et Chypre sont en contact
quotidien permanent et en coordination, tant le premier ministre, Georges
Papandréou, avec le président chypriote, Dimitris Christofias, que lui-même
avec le ministre chypriote des Affaires étrangères, Marcos Kyprianou.
A ce point, M. Droutsas a indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec M.
Kyprianou, qui l’a informé des travaux du Conseil national chypriote le jour
même.
(Suite page suivante)

36, RUE TSOCHA ATHENES 115 21 GRECE * TEL: 64.00.560-63 * FAX: 64.00.581-2
INTERNET ADRESSE: http://www.ana.gr * e-mail: anabull@ana.gr gr * DIRECTEUR GENERAL: GEORGES TAMBAKOPOULOS

Samedi 5 decembre 2009
Mais cela n'est pas tout. Il y a les arts, les sciences, partout. A
l'heure actuelle, il est possible d'investir en Grèce et d'investir
dans les ressources humaines, et je pense que nous l'avons
prouvé lors des Jeux olympiques. Nous sommes en fait un pays
où un investisseur dans l'espace des technologies modernes, soit
en biologie ou dans la culture, aura un personnel réellement
bien formé, avec de multiples compétences et potentialités".
Ainsi, a conclu Mme Katseli, "un investisseur peut profiter de
rendements à partir de ces quatre avantages très importants de
la Grèce. Ce que nous devons faire, et ceci est l'enjeu
aujourd'hui pour le gouvernement, est de supprimer les contreincitations".
La ministre, qui a fait sonner la cloche de fin de séance à Wall
Street dans le cadre de “Greek Day”, a eu une série de contacts
avec de hauts cadres de Bank of America, Merrill Lynch,
Credit Suisse, Barclay’s, centrés sur les moyens de soutenir en
Grèce de grands projets d’investissements, notamment dans le
cadre de la promotion de l’oeuvre gouvernementale.

M. Droutsas rencontre le président du Conseil de
l'ICAO M. Gonzalez
Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Dimitris Droutsas,
reçoit samedi le président du Conseil de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale (ICAO), Roberto Kobeh
Gonzalez, qui effectue une visite officielle en Grèce.

Mme Katseli présente les 4 avantages
comparatifs pour des investissements
en Grèce
La Grèce possède quatre avantages stratégiques fondamentaux
en ce qui concerne les incitations à des investissements, a
déclaré la ministre de l'Economie, de la Compétitivité et de la
Marine, Louka Katseli, lors d'une conférence de presse jeudi
soir à New York, dans le cadre du 11e Forum annuel de la
société "Capital Link" qui s'est tenu à Manhattan sur le thème
"Grèce: En préparant la relance".
Selon la ministre, le premier avantage est la "place stratégique"
de la Grèce "au carrefour de trois continents", "puisant sa force
au milieu des économies des pays émergents, dans une région
d'investissements possibles et se rendant utile à toute la région".
La Grèce n'est pas seulement un marché de 10 millions
d'habitants, elle est un marché beaucoup plus étendu qui peut
être servi par la Grèce, a ajouté Mme Katseli.
Le deuxième avantage, a expliqué Mme Katseli, "a à voir avec
sa nature et son environnement. Ce n'est pas un hasard si la
Grèce se trouve au premier rang des pays attirant l'attention de
ce point de vue pour le tourisme et les capitaux. Son caractère
insulaire est terriblement important pour des investisseurs
étrangers, réellement prêt à placer leur argent, sachant qu'ils
auraient la possibilité d'avoir des rendements très elevés. Et il
est pour le moins contradictoire pour un pays tel que la Grèce
de n'avoir pas développé le tourisme maritime, c'est-à-dire de
ne pas avoir actuellement de meilleures marinas dans toute la
région, ne pas avoir un tourisme thermal, un tourisme culturel".
Précisément, c'est la culture grecque que Mme Katseli classe
comme 3e avantage comparatif, relevant que "jamais nous
avons considéré la culture commer source d'échanges, comme
outil d'importance dans une stratégie de développement",
prenant l'exemple de Myconos, une île mal entretenue avec des
services dépréciés. "En accord mardi dernier avec le ministre
du Tourisme, nous avons décidé que les deux ministères
réagissent, afin que chacun de nos sites archéologiques, chaque
coin de notre patrie ayant des trésors culturels soit mis en
valeur avec beaucoup d'attention pour leur développement", a
informé Mme Katseli. La Grèce n'a pas de parcs thématiques, a
encore relevé la ministre, expliquant avoir parlé avec la
Chambre de Béotie sur l'idée d'un parc dédié à Heraklès, par
exemple, et concluant sur cette question que "si un autre pays
avait les richesses qu'a la Grèce, il pourrait faire des miracles. Il
est grand temps de s'y mettre".
Le 4e avantage pour l'incitation à des investissements en Grèce
est selon Mme Katseli les Grecs eux-mêmes. "Il n'est pas un
hasard que les Grecs, là où ils se trouvent, font des miracles. La
marine, comme je l'ai dit dans mon discours, en est un exemple.

Mme Katseli sur Bloomberg: Immense intérêt des
Américains à investir en Grèce
La ministre de l’Economie, de la Compétitivité et de la Marine,
Louka Katseli, a souligné que la situation économique en Grèce
constitue un “défi”, le nouveau gouvernement, a-t-elle
expliqué, “ayant à traiter en substance trois défis, donner une
impulsion à l’économie au vu de la baisse de l’activité
économique et de l’augmentation du chômage, la réduction du
déficit dans les trois années à venir et le règlement du problème
de la compétitivité, en attirant des investissements et en
soutenant l’entreprenariat”.
Dans une interview sur la grande chaîne de télévision
Bloomberg, et interrogée sur la question de la compétitivité,
Mme Katseli a noté que la Grèce est un des pays les plus
développés dans le domaine de la marine, pour renchérir que
"le nouveau gouvernement veut rendre le pays compétitif aussi
dans d'autres branches". Invitée toujours sur cette même
question comment la Grèce pourrait concurrencer des pays
comme la Chine, la ministre a explicité que cela ne peut certes
pas se faire sur la base des salaires, mais bien de la valeur
ajoutée, de la qualité, et plus particulièrement de la qualité des
services.
"Le gouvernement ambitionne de faire de la Grèce un carrefour
pour les marchés régionaux, étant donné qu'elle a l'avantage
d'être à la croisée de trois continents, qu'elle dispose d'un
environnement unique et d'un immense patrimoine culturel", a
ajouté Mme Katseli qui, rendant compte de ses contacts à New
York, a fait part d'un immense intérêt de la part des Américains
à réaliser des investissements en Grèce dans les domaines du
tourisme, de la culture, des nouveaux services, des
infrastructures et des télécommunications.
"Le gouvernement fera tout son possible pour transformer les
atouts du pays en opportunités d'investissements", a-t-elle
assuré, avant de s'engager fermement à promouvoir une
réforme régulative à grande échelle afin de limiter la
bureaucratie qui décourage tous ceux qui veulent investir en
Grèce.
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Minister of Economy explains the challenges of the new government at the 11th Annual
Capital Link Forum in New York.
New York. By Apostolos Zoupaniotis
Economy, Competitiveness and Shipping Minister Louka Katseli, addressing the 11th Annual
Capital Link Forum held at the Metropolitan Club in Manhattan, New York, referred to the
importance attached by the Greek government to the attraction of investments to enable the
country to become an investments centre in the wider region.
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Greek Minister of Economy Louka Katseli
addressing the 11th Capital Link Forum in
NYC. Katseli said that during her contacts in
New York she realizezed that the Americans
have a great interest in investments in Greeeece
in the sectors of tourism, culture, new services,
infrastructures and telecommunications, adding
that the government will do all that it can to
turn the country’s advantages into opportunities
for investments.
Katseli had the opportunity to meet with American investors, executives of major banks as well as
U.S. media, and present the “the opportunities and the ground for recovery and revival” offered by
the Greek economy. Louka Katseli revealed the new policies aiming in lifting counter-incentives
and assuming initiatives to attract foreign investments and referred to the ministry’s priorities to
restructure the production basis.
Explaining during a press conference how Greece will be able to slash the huge deficit and at the
same time to be able to continue to grow, Katseli said:
“First of all let me say that right now many European countries have large deficits. The problem
with the Greek fiscal position is that it rose earlier before the financial crisis, it rose in 2007 and
also it is combined with widening in the current account deficit and a large debt position. So that
is why I said before that we have to be extremely careful and do three things at once. First, fiscal
consolidation, secondly spurring up growth and third restructuring the productive base to enhance
competitiveness. The question you posed is how can you combine the re-launch of growth
together with the fiscal consolidation. And the answer we give is two-fold, one restructure public
expenditures, away from current public expenditures that have been rising, primary expenditures
towards investment expenditures and this is what the new budget is doing – cutting down
drastically current primary expenditures in favor of investment expenditures – secondly use
effectively the community support funding which we have and which is available and three
through regulatory reform which I talked about in my speech, unleash and support private
entrepreneurship. At the same time that we do drastic steps on the governance side to curtail and
modernize public procurement which will cut a lot of expenditures in hospitals etc and do bold
steps to cut tax evasion. This is a combination of measures that would allow us to actually curtail
the budget deficits and at the same time spring up growth. “
Katseli was confident that the Greek public will accept the measures.
“Absolutely, that is why they voted us with 10% points ahead.”
THREE PRIORITIES
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During her address at the forum, Minister Katseli explained the three top priorities of the socialist
government,
- Priority #1: To cut down on all red tape and pursue a major regulatory reform to lower the cost
of doing business and support rather than stifle entrepreneurship. Within 2010 we are determined
to simplify all procedures of business start ups, licensing and operation. The bill is under
preparation in cooperation with Business Chambers which are to become << one stop shop
services>>. Through use of an electronic registry, supported by the appropriate software and
infrastructure, the time and the relative requirements required to open up a business will be greatly
reduced.
The regulatory reform agenda also include strengthening of competition policy which has
practically remained unchanged since 1977, so that competition in both goods and services is
enhanced for the benefit of the consumer.
- Priority #2: To spur a sluggish economy through channeling liquidity in the market especially to
small and medium sized companies that face a severe liquidity squeeze and enhancing investment
demand.
Two new bills are sent to the parliament next week, which enable companies and individuals in
hardship to restructure their loans and maturing obligations and in the case of individuals even to
annul their debt obligations by court decision if they are proved to be unable to repay. These are to
be complemented with capital infusion and provision of state guarantees for new loans targeting
small enterprises in distress.
In parallel, public investment is expected to increase by 800 million Euros in 2010 raising the
investment budget as promised to 4,2% of GDP. Almost 70% of the total investment budget for
nest year is financed by the Community fund programme totaling 26 billion euros covering the
period 2007-13.
The mobilization of investment demand will also be supported through the full repayment of all
government obligations due to private domestic and foreign companies by the first semester of
2010 as well as by the acceleration of evaluation procedures for 2,100 project applications
pending at the Ministry.
Priority #3: To improve competitiveness through appropriate restructuring and new
greenfield investments. Priorities include the energy sector, especially renewable energy in wind,
PV, geothermal, hydro etc, the tourism and cultural sectors, environmental management, the ICT
and BIO sectors where Greece is a leader in mobile penetration, major infrastructure projects and
other business services including logistics, etc.
Foreign direct investment in these and other areas is very much welcomed.
This can be supported by both available grants and/ or tax benefits through the Investment law or
and via Public Private Partnership. Further, we are in the process of creating a Hellenic
development Fund which will be able to participate in a number of large economically viable and
financially promising investment projects. The provision of loans, equity as well as investment
partnerships will be funded through a wide range of HDF securities, from large volume
benchmark bonds to private placements and commercial paper programs.
THE ADVANTAGES
During the Press Conference, Katseli described the four fundamental strategic advantages that
Greece has, for attracting investments.
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The first advantage is the country’s “strategic position” at the “crossroads of three continents”,
Katseli said, explaining that “it is power when a country is situated amidst emerging economies, in
a region where investments can be made and an entire region can be served”.
“Greece’s comparative advantage is not only the domestic market of 10 million people, but a
much wider market that can be services from Greece,” she said.
The second major advantage “has to do with Greece’s nature and the environment”.
It is not incidental that Greece is at the top of the list of countries with respect to attracting tourism
and investment interest, noting that its expansive complex of islands is greatly significant to
international investors, who truly want to invest their money because they know that they can
potentially have a very high yield. And it was in the least oxymorous for a country such as Greece
to not have developed sea tourism, in other words, that it does not have the best marinas in the
region, that it does not have health & wellness tourism, or the cultural tourism it should have, she
continued.
Greece’s third comparative advantage is its culture. “We never looked at culture as a source of
foreign exchange, as a substantive strategic tool in a developmental strategy,” Katseli stressed,
adding: “For me, it truly breaks my heart when I go to Mycenae and see the weeds growing tall
and downgraded services”.
The minister noted that she and the culture minister, in a meeting on Tuesday, decided to mobilize
both ministries so that every archaeological site, “every part of our country that has cultural
treasures”, will be very carefully developed. Noting that Greece also lacks theme parks, Katseli
added that she spoke recently with the Viotia Chamber of Commerce about the idea of setting up a
Hercules theme park. “If any other country had the (cultural) wealth that Greece has, it could do
miracles. It’s time that we do this ourselves.”
The fourth comparative advantage, according to Katseli, has to do with the people. It is not
incidental, she said, that the Greeks, wherever they find themselves, “work miracles”, and cited
the shipping sector as an example.
“But not only there…in the arts, in the sciences, everywhere. At this time, investing in Greece and
in its human element is feasible, and I believe that we proved this with the (Athens 2004) Olympic
Games. We are indeed a country where an investor in the field of cutting edge technologies or
biology or culture will have a truly well-trained staff, with many dexterities and abilities.
Consequently, an investor will gain from all four of these very significant advantages that Greece
has,” Katseli said, adding: “What we must do, and this is the challenge for the current government,
is to eliminate the counter-incentives”.
Katseli also noted that she had spoken earlier in the day with a plethora of businessmen from the
monetary and credit sector, major banks, the fields of shipping and renewable energy sources
(RES), with whom she discussed Greece and its prospects. “What they were all interested in was
what the new government will do, what its program will be, for recovery of the economy and
proceeding with the deep changes needed by the country for its development”.
“I discerned in these conversations their concern about the need for investments to go ahead, she
said.
The minister noted that many entrepreneurs had bad experiences in the past and were rather
disappointed, having met with obstacles throughout the entire process from applying for permits
for an investment project all the way to the commencement of operation of the enterprise. She said
that eliminating bureaucracy is one of the priority commitments made by the present government
before the elections, and her ministry was moving quickly so as to table a legislative framework in
2010 simplifying all the procedures while, in collaboration with the various Chambers, it was
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taking the steps necessary so that entrepreneurs will find themselves in a friendly environment in
which to advance an investment.
OTHER MEETING
During her stay in New York, Minister Louka Katseli had contacts with senior officials of major
U.S. financial organizations. She also had the opportunity to exchange views with many
businessmen of Greek descent. On Thursday she met with Archbishop of America Demetrios.
On Friday, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official business lunch to honor Mrs.
Louka Katseli, the Greek or of Greek interest companies which are listed in the New York Stock
Exchange (NYSE), as well as the companies participating in the 11th Capital Link Forum. The
New York Stock Exchange issued special memorabilia to honor this day. An exchange of presents
took place between Mrs. Katseli and Mr. Larry Leibowitz, Group Executive Vice President of
NYSE.
The Minister Mrs. Louka Katseli rang the “Closing Bell”, which is the bell of the termination of
the session for Friday 4th December.
In this ceremony the Minister was framed from executives of her staff as well as Senior
Executives of listed companies at the New York Stock Exchange.
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Ο κατάλογος που καταρτίστηκε από το πρακτορείο ειδήσεων έδειξε ότι ο
Προβόπουλος κερδίζει 362.500 ευρώ, ή 465.885 δολάρια ετησίως, έναντι 345.252 ευρώ που
καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τον κ. Jean-Claude Trichet.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο κ. Προβόπουλος, μείωσε με πρωτοβουλία του τις αμοιβές του
κατά 20%. Δηλαδή σε
362,500-72.500= 290.000 ήτοι 24.166 το μήνα, 895 € την ημέρα! Λογικά
πράγματα !!!!! Κι αυτά, λέγεται πως είναι εκτός από τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά με τα οποία φθάνει
τα 4 εκ € το χρόνο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ Ben Bernanke πληρώνεται με 191.300
δολάρια, ενώ η αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουκάς Παπαδήμος έχει ετήσιο μισθό 295.920 ευρώ.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας Mario Draghi βρίσκεται στην κορυφή των κεντρικών
τραπεζών της ΕΕ, που κερδίζει 500.000 ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, ενώ η
αμοιβή που έλαβε ο Marko Kranjec της Σλοβενίας είναι μόλις 97.800ευρώ.
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_economy_1_23/10/2008_101505(5-12-09
15,30)

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 11ου Ετήσιου Capital Link Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσε την επομένη του Συνεδρίου, την Παρασκευή 4
Δεκεμβρίου 2009 ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος και της κας Κατσέλη. H ημέρα αυτή
εορτάστηκε επίσημα ως “Greek Day at NYSE”- «Ημέρα της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης». Να σημειωθεί ότι χιλιάδες αμερικανών επενδυτών είναι σήμερα μέτοχοι σε μεγάλο
αριθμό εταιριών ελληνικών συμφερόντων εισηγμένων στο NYSE.
Την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, το New York Stock Exchange (NYSE) παρέθεσε επίσημο
μεσημεριανό γεύμα εργασίας για να τιμήσει την κυρία Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις Ελληνικές ή Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι
εισηγμένες στο New York Stock Exchange (NYSE), καθώς και τις εταιρίες που συμμετέχουν στο
11ο Capital Link Forum. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια
για να τιμήσει την ημέρα αυτή. Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ της κας Κατσέλη, και του
κ. Larry Leibowitz, Group Executive Vice President του NYSE.
Η υπουργός κυρία Λούκα Κατσέλη, χτύπησε το “Closing Bell”, δηλαδή το καμπανάκι της
λήξης της Συνεδρίασης της Παρασκευής 4ης Δεκεμβρίου στα πλαίσια τελετής που τυγχάνει
μεγίστης ακροαματικότητας παγκοσμίως δεδομένου ότι αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα τα
τηλεοπτικά κανάλια με ακροαματικότητα περί τα 120 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η φωτογραφία μας απεστάλη στις 23,40 της 4-12-09
Στην τελετή αυτή η Υπουργός, πλαισιώθηκε από στελέχη του επιτελείου της καθώς και από
Ανώτατα Στελέχη εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ο αυξανόμενος αριθμός Ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών
εταιριών, που εισάγονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και σε Χρηματιστήρια των ΗΠΑ
γενικότερα. Η Ελληνική ναυτιλία που πρωτοπορεί στην παγκόσμια αγορά έχει παράλληλα
χιλιάδες Αμερικανούς μετόχους μετά την εισαγωγή πολλών ναυτιλιακών εταιριών στα
Αμερικάνικα Χρηματιστήρια.
Εξ άλλου σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg, η υπουργός απαντώντας σε
σχετικές ερωτήσεις, χαρακτήρισε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας «πρόκληση»,
σημειώνοντας ότι «η νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τρεις προκλήσεις: 1) Να
δώσει ώθηση στην οικονομία, καθώς παρατηρείται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και
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αύξηση της ανεργίας.
2) Να μειώσει το έλλειμμα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
3) Να επιλύσει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας,
υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα».(4-12-09 23,50)

ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ

ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ

προσελκύοντας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

επενδύσεις

και

ΣΕ ΠΑΓΙΔΕΣ;

Κάποιοι…. σοφοί εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών να καταργήσει τα
καθιερωμένα αφορολόγητα όρια κλπ. Όμως όλα αυτά είναι για τον υπουργό, την
Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ μια παγίδα.
Διότι αν υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος που πληρώνει, π.χ., 1000 €
στον υδραυλικό, έχει το εξής δίλημμα: Αν ζητήσει απόδειξη, ο υδραυλικός θα του
χρεώσει και το ΦΠΑ 19%, δηλαδή θα πληρώσει συνολικά 1190€, ήτοι 190€ επιπλέον.
Εάν το εισόδημά του φορολογείται με 25%, τότε από την εφορία θα έχει επιστροφή
φόρου 1190x40%x25%=119€. Με άλλα λόγια παίρνοντας νόμιμη απόδειξη
βρίσκεται ζημιωμένος κατά 190-119=71€. Επομένως δεν έχει κίνητρο για να ζητήσει
απόδειξη.
Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της Μαρίας Σεφέρου
και θα καταλάβετε. (112-09 18,00)

ΠΡΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ;

ΔΩΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,

ΠΑΣΧΑ,

Μια πρόσφατη πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε έκθεσή του για την Ελλάδα όπου
είχε προτείνει την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, φαίνεται να οδηγείται σε εφαρμογή.
Από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση έχει γίνει πιο δυσχερής και η αμέσως επόμενη λογική πρόταση
μοιάζει να είναι η περικοπή των μισθών και στους εν ενεργεία υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, καθώς και
των επιδομάτων.
Μία πραγματικά επώδυνη λύση, καθώς θα ανατρέψει εκ βάθρων τον οικογενειακό προγραμματισμό
των μισών και πλέον Ελλήνων.
Το σενάριο είναι αρκετά πιθανό, όσο συνεχίζεται η μείωση των εσόδων του δημοσίου.(28-11-09
21,30)

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ;

Και τελικά το ΠΑΣΟΚ έρχεται στα χνάρια της Νέας Δημοκρατίας!
Η οποία το Μάϊο του 2009 είχε εκφράσει την πρόθεση να μεταβάλει σε διώκτες της
φοροδιαφυγής τους πολίτες λέγοντας, «μαζέψτε όσες αποδείξεις μπορείτε και αφού τις
μαζέψετε, θα σας πω τι ποσό θα εκπέσει».» Κι αυτό το ποσό που θα αφαιρούσαν θα ήταν επί
πλέον του καθιερωμένου αφορολόγητου.
Το ΠΑΣΟΚ, τώρα, είναι πιο προχωρημένο. Θέλει να καταργήσει το αφορολόγητο, που
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη, και προτίθεται να πει, για
νάχεις κάποιο αφορολόγητο, μάζευε αποδείξεις.
Για να μην μακρηγορούμε, αυτό τρία πράγματα μπορεί να σημαίνει:
Πρώτον, ότι υπάρχει τρικυμία εν κρανίω.
Δεύτερον, ότι ψάχνουν τρόπους για να διευκολύνουν το μεγάλο κεφάλαιο. Και,
Τρίτον, οι επικεφαλείς και τα εντεταλμένα όργανα είναι ανίκανα να πατάξουν τη φοροδιαφυγή.
Η οποία, όποια μέτρα και να πάρουν, θα αναπτυχθεί με άλλους τρόπους.
Όπως, όμως , και να είναι, όλα αυτά δεν μπορεί να σημαίνουν «πρώτα ο πολίτης», ο οποίος
από τα αποτελέσματα των εκλογών και μετά εμπαίζεται συνεχώς! (28-11-09 18.30)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τη …. Μαύρη Πέμπτη, 26-11-09, για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, ο δείκτης κατρακύλησε
κατά 6,5 μονάδες. Κι αυτό μετά από μια εβδομάδα συνεχούς πτώσης.
Και κει ακριβώς θυμηθήκαμε τις ….αγαθές προθέσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Γ.

http://www.koutouzis.gr/diafora-nea.htm
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Λούκα Κατσέλη: Η Αύρα Μιας Υπουργού

Mrs. Louka Katseli, Minister of Economy, Competitiveness and
Shipping, the Greek or of Greek interest companies which are
listed in the New York Stock Exchange (NYSE), as well as the
companies participating in the 11th Capital Link Forum. The New
York Stock Exchange issued special memorabilia to honor this
day. An exchange of presents took place between Mrs. Katseli
and Mr. Larry Leibowitz, Group Executive Vice President of NYSE.
The Minister Mrs. Louka Katseli rang the “Closing Bell”, which is
the bell of the termination of the session for Friday 4th
December 2009 within the context of the ceremony which
achieves maximum audience globally given the fact that is
transmitted live from all the TV channels with an audience of
approximately 120 million viewers.

Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη
Γνώρισα την πολυ-υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη κατα το πρόσφατο επιτυχημένο
οικονομικό φόρουμ της Capital Link στη Νέα Υόρκη και ομολογώ
πως εντυπωσιάσθηκα τα μάλα.
Η Λούκα Κατσέλη είναι μια γυναίκα με ζεστό βλέμμα και
πληθωρική προσωπικότητα, μια πολιτικός που αποπνέει Ελλάδα
με ένα οικουμενικό τρόπο. Είναι ίσως το μεγαλύτερο ατού της
νεόδμητης κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
Αψογη στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, καθώς σπούδασε και
δίδαξε στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, με τον αέρα της
κομσοπολίτισσας η Λούκα Κατσέλη φάνηκε να γνωρίζει το
αντικείμενό της όχι μεμονωμένα και αποστειρωμένα αλλά στο

http://ioustini.blogspot.com/2009/12/blog-post_16.html
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ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής εικόνας για τη μακρινή πατρίδα.
Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το γεγονός ότι δεν αναλώθηκε σε
χαϊδέματα αυτιών, αυτά που συνήθως πλουσιοπάροχα ρίχνουν
στο τραπέζι οι Ελληνες πολιτικοί που επισκέπτονται την Αμερική.
Η πολυ-υπουργός Οικονομίας έδωσε ότι στίγμα πως η κυβέρνηση
έχει σαφή γνώση των χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής
οικονομίας αλλά και του μηχανισμού των επενδύσεων και
προτίθεται να επιφέρει δραματικές αλλαγές στους διάφορους
κουρασμένους και παρωχημένους τομείς του πολυδιάστατου
πλέον υπουργείου της.
Η Λούκα Κατσέλη είπε ότι η διαφάνεια και η φερεγγυότητα καθώς
και η δέσμευση της νέας κυβέρνησης να περιορίσει το
δημοσιονομικό έλλειμμα θα αποτελέσουν τους μοχλούς της νέας
εποχής, που θα είναι απαλλαγμένη απο τις μολύνσεις των
προσωπικών και ιδιοτελών συμφερόντων.
Η ίδια αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Ελληνικής Ναυτιλίας, η
οποία όπως είπε, θα αναβαθμιστεί σε επίπεδο δομής του
υπουργείου αλλά και παιδείας των Ελλήνων ναυτικών με
αναδιάρθρωση του συστήματος τόσο των μέσων όσο και των
ανωτέρω σχολών.
Η υπουργός οικονομίας σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ευλογημένη
χώρα καθώς βρίσκεται στο τρίγωνο τριών ηπείρων στη μέση μιας
διαρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς, εκείνης των Βαλκανίων.Οτι
είναι πλούσια σε φύση , ιδανική σε κλιματολογικές συνθήκες ώστε
να προσελκύσει επενδύσεις αλλά και τουρισμό επιπέδου. Οτι έχει
σπουδαίο κεφάλαιο την πολιτιστική κληρονομιά της , ότι έχει
ανεκμετάλλευτο δυναμικό εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Οτι
διαθέτει έναν απο τους πιο μορφωμένους και πολύγλωσσους
λαούς της Ευρώπης.

.

Η υπουργός οικονομίας σημείωσε πως κορυφαία προτεραιότητα
του υπουργείου της θα αποτελέσει η εκπόνηση ενός
νοσμοσχεδίου, που θα επιταχύνει τις διαδικασίες επενδύσεων
στην Ελλάδα. Το υπο μελέτη νομοσχέδιο θα πατάξει την
αβελτηρία και τη γραφειοκρατία στο σημαντικότερο κομμάτι της
εν δυνάμει οικονομικής ανάπτυξης που είναι οι επενδύσεις.
Η Λούκα Κατσέλη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον πλούσιο
πολιτισμό της πατρίδας, αυτόν που αποτελεί τη βάση δημιουργίας
του δυτικού κόσμου σε όλα τα επίπεδα, απο τη γραμματεία, τη
φυσική, την ιατρική, την αρχιτεκτονική, την τέχνη γενικότερα.
Είπε πως θα συνεργαστεί με τον υπουργό Πολιτισμού κ.
Γερουλάνο προκειμένου να αναστήσουν τους αρχαιολογικούς
χώρους, οι οποίοι βρίσκονται βαλτωμένοι απο την αδιαφορία του
κράτους.
Η υπουργός, η γυναίκα με τη θεατρική παιδεία οίκοθεν και το
εκπληκτικό ταμπεραμέντο έξωθεν, μας έκανε να νιώσουμε
περήφανους που βρίσκεται στο πηδάλιο του σημαντικότερου
υπουργείου της ελληνικής πολιτείας. Οπως κι εκείνη παραδέχτηκε:
«Οι Ελληνες κάνουν θαύματα παντού στις τέχνες , στις επιστήμες.
Είμαστε μια χώρα όπου ένας επενδυτής μπορεί να λάβει πολλά
ανταποδοτικά οφέλη», κατέληξε.
Για μένα η Λούκα Κατσέλη δεν είναι η σιδηρά κυρία της
οικονομίας , είναι η νέα Μελίνα Μερκούρη που μπορεί να
αναστήσει την ελληνική περηφάνεια και να τη μεταφέρει στα
πέρατα του κόσμου με τη σεμνότητα του μεγέθους της. Αξια!
Posted by Ιουστίνη Φραγκούλη at 5:40 AM
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Θεσμικός
Επενδυτής
Τεύχος 85 / Ιανουάριος 2010
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

προέκυψε από τις ερευνητικές προσπάθειες
νέων επιστημόνων.
Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας,
ποσοστό 27,63% κατέχει η Thermi A.E.,
στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων της οποίας
λειτουργεί η Vidavo. Σύμβουλος της
εταιρείας, για την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α.,
είναι η Guardian Trust Χρηματιστηριακή
ΑΕΠΕΥ.
H Vidavo, η οποία αναπτύσσει τηλεματικές
εφαρμογές για τον τομέα της υγείας, έχει
έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία σε Αθήνα
και Λευκωσία.

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ κ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Με εφόδια τους κοινοτικούς πόρους ύψους
26 δισ. ευρώ από την ΕΕ (το ΕΣΠΑ) και το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα δοθεί
ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό είπε
στη Νέα Υόρκη η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κυρία Λούκα Κατσέλη, στο πλαίσιο του
συνεδρίου του Capital Link, και κάλεσε
τους αμερικανούς επενδυτές να έλθουν για
μπίζνες στην Ελλάδα.
Στη διάρκεια του συνεδρίου η κυρία Κατσέλη
συναντήθηκε με εκπροσώπους των τραπεζών
Βank of Αmerica, Μerrill Lynch, Κnight Capital
Group, ΡricewaterhouseCoopers, Credit
Suisse, Fortis Βank, Μaxim Group και Sal
Οppenheim.
Είχε επίσης επαφές με εκπροσώπους από
το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο (Ηellenic
Αmerican Ιnstitute), το Ελληνοαμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Υόρκης
(ΗellenicΑmerican Chamber of Commerce),
τον Σύλλογο Ελληνοαμερικανών Τραπεζιτών

ΗΑΒΑ (Ηellenic Αmerican Βanker΄s
Αssociation) και τη Leadership 100.
«Κατά τις επαφές που είχα στη Νέα Υόρκη
συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ενδιαφέρον
από Αμερικανούς για επενδύσεις στην
Ελλάδα, στους τομείς του τουρισμού,
του πολιτισμού, των νέων υπηρεσιών,στις
υποδομές και στις τηλεπικοινωνίες» είπε
αργότερα η κυρία Κατσέλη στην εκπομπή «Ιn
Βusiness» και στη δημοσιογράφο Μάργκαρετ
Μπρέναν του τηλεοπτικού δικτύου
Βloomberg ΤV.
Αναφερόμενη στην ανταγωνιστικότητα,
τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο
αναπτυγμένες χώρες όσον αφορά τη
ναυτιλία και ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου
επιθυμεί να γίνει η χώρα ανταγωνιστική
και σε άλλους τομείς, «αλλά αυτό δεν
μπορεί να γίνει στη βάση των μισθών, αλλά
σε αυτήν της προστιθέμενης αξίας,της
ποιότητας και ειδικότερα της ποιότητας των
υπηρεσιών», όπως διευκρίνισε. Ανήγγειλε
μάλιστα ότι η ίδια ως υπουργός Οικονομίας
θα προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας
ρυθμιστική μεταρρύθμιση, ώστε να μειωθεί
η γραφειοκρατία, να αναπτυχθούν εύκολα
οι επενδύσεις και να γίνει η Ελλάδα κόμβος
για τις περιφερειακές αγορές, καθώς έχει το
πλεονέκτημα να βρίσκεται στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων και διαθέτει μοναδικό
περιβάλλον και τεράστια πολιτιστική
κληρονομιά.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καραμούζης προέβη σε λεπτομερή ανάλυση
του ρόλου του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος το οποίο παρά τη σκληρή και
έντονη κριτική που έχει δεχθεί τον τελευταίο
καιρό, δεν είχε επενδύσει σε τοξικά και
άλλα υψηλού κινδύνου προϊόντα ούτε είχε
ενεργή παρουσία στη διεθνή κερδοσκοπία τα
τελευταία χρόνια. Επέδειξε, κατά τη γνώμη
μου, είτε από τύχη είτε από προνοητικότητα,
έναν επενδυτικό συντηρητισμό για την εποχή
και το περιβάλλον όπου ζούσαμε πριν από τη
διεθνή κρίση.
Επικέντρωσε την προσοχή του κυρίως στην
ταχύτατη ανάπτυξη των παραδοσιακών
τραπεζικών εργασιών, στη χρηματοδότηση
της οικονομίας και των υποδομών και
στην εξωστρεφή ανάπτυξή του στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Έτσι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα:
α) Διατήρησε από τους χαμηλότερους
βαθμούς μόχλευσης στην Ευρώπη με
σχέση αξίας ενεργητικού προς ίδια
κεφάλαια γύρω στις 15-16 φορές έναντι
35 φορών σε ευρωπαϊκά τραπεζικά
ιδρύματα.
β) Διατήρησε χαμηλό βαθμό εξάρτησης
από τις κεφαλαιαγορές για άντληση
ρευστότητας με σχέση δανείων προς
καταθέσεις κοντά στο 115%, ενώ, για
παράδειγμα, στα τραπεζικά συστήματα
της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας
και της Ισπανίας η σχέση κυμαινόταν
μεταξύ 170%-200%.
γ) Διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια,
με τα βασικά ίδιά τους κεφάλαια (Core
Τier Ι) να κυμαίνονται πάνω από το 8%

Σε άρθρο στο ΒΗΜΑ της 8 Δεκεμβρίου 2009,
ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Νίκος
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Η Λ. Κατσέλη σε οικονομικό φόρουμ στη Νέα Υόρκη
Πηγή: ΑΠΕ 19/11/09-21:35
Στο ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link για την οικονομία και τις επενδύσεις στην Ελλάδα,
θα μιλήσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.
Το φετινό ενδέκατο φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Metropolitan
Club του Μανχάταν και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, φέρει τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν σημαντικοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την
χώρα μας και τις ΗΠΑ.
Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Βασίλης
Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης και στελέχη ελληνικών
κυβερνητικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Capital Link, Νικόλα Μπορνόζη «το φόρουμ θα αποτελέσει μια
μοναδική ευκαιρία για να παρουσιαστεί το νέο πρόσωπο της Ελλάδας, η πολιτικο-οικονομική
θέση της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για
επενδύσεις».
Ο κ. Μπορνόζης αναφέρει στο ΑΠΕ ότι «η κ. Κατσέλη αναμένεται να δώσει το στίγμα της
κυβερνητικής προσπάθειας για ανάκαμψη και αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας».
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Capital Link, «αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες και
στελέχη τραπεζών και οικονομικών οργανισμών θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να
ενημερωθούν λεπτομερώς για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στον
επενδυτικό τομέα».
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Η Λ. Κατσέλη σε φόρουμ για την
οικονομία και τις επενδύσεις
Σε ετήσιο φόρουμ για την οικονομία και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, θα

[19.11.2009, 21:37]

μιλήσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.
Το φετινό ενδέκατο φόρουμ, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Capital Link θα πραγματοποιηθεί στις
3 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club του Μανχάταν και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και φέρει τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την
ανάκαμψη».
Θα συμμετέχουν σημαντικοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την χώρα μας και τις
ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Βασίλης
Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης και στελέχη ελληνικών κυβερνητικών
υπηρεσιών.
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Capital Link, «αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες και στελέχη
τραπεζών και οικονομικών οργανισμών θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να ενημερωθούν
λεπτομερώς για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στον επενδυτικό
τομέα».

Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0
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Η Λ. Κατσέλη σε φόρουμ στη Ν. Υόρκη
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009, 21:54

Σε ετήσιο φόρουμ για την οικονομία και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, θα μιλήσει η
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.
Το φετινό ενδέκατο φόρουμ, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Capital Link θα
πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club του Μανχάταν και τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και φέρει τον
τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Θα συμμετέχουν σημαντικοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την χώρα μας
και τις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον Βασίλης Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης και
στελέχη ελληνικών κυβερνητικών υπηρεσιών.
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Capital Link, «αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες
και στελέχη τραπεζών και οικονομικών οργανισμών θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να
ενημερωθούν λεπτομερώς για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα
στον επενδυτικό τομέα».

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009, 21:35
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ΗΠΑ - Η Λ. Κατσέλη σε οικονομικό φόρουμ στη Νέα Υόρκη
19 Νοεμβρίου 2009 (22:47 UTC+2)
του ανταποκριτή μας Π. Παναγιώτου
Στο ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link για την οικονομία και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, θα
μιλήσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.
Το φετινό ενδέκατο φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club
του Μανχάταν και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, φέρει τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν σημαντικοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την
χώρα μας και τις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον
Βασίλης Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης και στελέχη ελληνικών
κυβερνητικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Capital Link, Νικόλα Μπορνόζη «το φόρουμ θα αποτελέσει μια
μοναδική ευκαιρία για να παρουσιαστεί το νέο πρόσωπο της Ελλάδας, η πολιτικο-οικονομική θέση
της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για επενδύσεις». Ο κ.
Μπορνόζης αναφέρει στο ΑΠΕ ότι «η κ. Κατσέλη αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής
προσπάθειας για ανάκαμψη και αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας».
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Capital Link, «αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες και στελέχη
τραπεζών και οικονομικών οργανισμών θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να ενημερωθούν
λεπτομερώς για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στον επενδυτικό
τομέα».

© 1994-2009 ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Στο φόρουμ της Capital Link φέτος η Λ. Κατσέλη
20-11-2009 17:25:00 | ΗΠΑ

Νέα Υόρκη- Στο ετήσιο φόρουμ της εταιρίας
Capital Link για την οικονομία και τις επενδύσεις
στην Ελλάδα, θα μιλήσει η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα
Κατσέλη. Το φετινό ενδέκατο φόρουμ, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο
Metropolitan Club του Μανχάταν και τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέρει τον
τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν σημαντικοί
παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την
χώρα μας και τις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν
επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Βασίλης Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής
κυβέρνησης και στελέχη ελληνικών κυβερνητικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Capital
Link, Νικόλα Μπορνόζη «το φόρουμ θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για να παρουσιαστεί
το νέο πρόσωπο της Ελλάδας, η πολιτικο-οικονομική θέση της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή
και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για επενδύσεις». Ο κ. Μπορνόζης αναφέρει στο ΑΠΕ ότι «η
κ. Κατσέλη αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής προσπάθειας για ανάκαμψη και
αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας».
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Capital Link, «αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες και στελέχη τραπεζών
και οικονομικών οργανισμών θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στον επενδυτικό τομέα».
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Η Λ. Κατσέλη στο 11ο φόρουμ της Capital
Link στη Νέα Υόρκη
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 09:04
Στο ετήσιο φόρουμ της Capital Link για την οικονομία και τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, θα μιλήσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Λούκα Κατσέλη, με θέμα: : "Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη".
Όπως κάθε χρόνο στο φόρουμ της Capital Link θα συμμετέχουν σημαντικοί
παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την χώρα μας και τις ΗΠΑ. Μεταξύ
άλλων, θα μιλήσουν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Βασίλης
Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης και στελέχη ελληνικών
κυβερνητικών υπηρεσιών.
Το φετινό 11ο φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο
Metropolitan Club του Μανχάταν τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

http://www.emea.gr/templates/print.php?id=74267
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Η Λούκα Κατσέλη στο Capital Link Forum
November 23, 2009 by Greek News
Filed under Ομογένεια
Leave a Comment
Νέα Υόρκη.- Στο ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link για την οικονομία και τις επενδύσεις
στην Ελλάδα, θα μιλήσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα
Κατσέλη. Το φετινό ενδέκατο φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο
Metropolitan Club του Μανχάταν και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέρει τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν σημαντικοί παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την
χώρα μας και τις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον Βασίλης Κασκαρέλης, αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης και στελέχη
ελληνικών κυβερνητικών υπηρεσιών.
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Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Capital Link, Νικόλα Μπορνόζη «το φόρουμ θα αποτελέσει μια
μοναδική ευκαιρία για να παρουσιαστεί το νέο πρόσωπο της Ελλάδας, η πολιτικο-οικονομική
θέση της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για επενδύσεις».
Ο κ. Μπορνόζης αναφέρει στο ΑΠΕ ότι «η κ. Κατσέλη αναμένεται να δώσει το στίγμα της
κυβερνητικής προσπάθειας για ανάκαμψη και αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας».
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Capital Link, «αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες και
στελέχη τραπεζών και οικονομικών οργανισμών θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να
ενημερωθούν λεπτομερώς για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στον
επενδυτικό τομέα».
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Η Λ. Κατσέλη στο ετήσιο φόρουμ της
Capital Link
Δημοσιεύθηκε: 16:35 - 02/12/09

Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου 2009,
στο Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα:
προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η Υπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη
δυνατότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα
περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας,
των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές
που προωθεί η Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα
αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναδιάρθρωση της
παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην
αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

http://www.euro2day.gr/Article_Print.aspx?amid=559264
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Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της ελληνικής
οικονομίας, το σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές
στην εφαρμογή των επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in
Greece να σταθεί δίπλα τους παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα
στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
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ΤΕΤΆΡΤΗ, 02 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2009

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Η ΚΑΤΣΕΛΗ
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα
ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου 2009, στο
Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας
Υόρκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας
την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η Ελληνική αντιπροσωπεία,
επικεφαλής της οποίας είναι η Υπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη δυνατότητα να
εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών
για τις ευκαιρίες και τα περιθώρια ανάκαμψης και
αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική
οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in
Greece, εκπροσωπούμενη από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα
προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της
Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real
Estate. Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑ ΡΤΉΘ ΗΚ Ε ΑΠΌ Ε ΝΗΜ ΕΡΩ ΣΗ ΧΩΡ ΙΣ Ο ΡΙΑ
Σ ΤΙΣ 12/0 2/200 9 0 7:4 3:00 Μ Μ
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Φόρουμ του Capital Link στην Νέα Υόρκη με θέμα
«Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».

Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου 2009,
στο Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο:
«Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η
Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, θα
έχει τη δυνατότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις
ευκαιρίες και τα περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης που προσφέρει η
Ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της
Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα Κατσέλη θα αναπτύξει τις
πολιτικές που προωθεί η Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα
αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναδιάρθρωση της
παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην
αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της
ελληνικής οικονομίας, το σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη
τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και
την πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα τους παρέχοντάς τους
εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.

ΧΑΑ
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Είσοδος

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα
ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου
2009, στο Metropolitan Club του
Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, φέροντας τον
τίτλο:
«Ελλάδα:
προετοιμάζοντας
την
ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η Ελληνική
αντιπροσωπεία, επικεφαλής της
οποίας
είναι
η
Υπουργός
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη,
θα έχει τη δυνατότητα να εγείρει
το ενδιαφέρον των Αμερικανών
επενδυτών για τις ευκαιρίες και
τα περιθώρια ανάκαμψης και
αναζωογόνησης που προσφέρει η
Ελληνική οικονομία.
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Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η
εταιρία
Invest
in
Greece,
εκπροσωπούμενη
από
το
Διευθύνοντα
Σύμβουλο,
κ.
Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα
προβάλλει τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδας για
επενδύσεις στον κλάδο της
Ενέργειας,
των
Νέων
Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά
τη
διάρκεια
του
επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα
Κατσέλη
θα
αναπτύξει
τις
πολιτικές
που
προωθεί
η
Κυβέρνηση με στόχο την άρση
των
αντικινήτρων
και
την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας
θα
αναφερθεί
διεξοδικά στις προτεραιότητες
του
Υπουργείου
για
αναδιάρθρωση της παραγωγικής
βάσης με αιχμή την Πράσινη
Ανάπτυξη,
διοχέτευση
ρευστότητας στην αγορά, αύξηση
των δημοσίων επενδύσεων καθώς
και
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας,
με
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την
έρευνα και την καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς
θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή
ρόλο της ελληνικής οικονομίας,
το σύνολο των ενεργειών που
χρειάζεται να έχουν υπόψη τους
οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων,
καθώς και την πρόθεση της Invest
in Greece να σταθεί δίπλα τους
παρέχοντάς τους εξατομικευμένες
υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της
επενδυτικής διαδικασίας.
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009
και ώρα 10:30, η Υπουργός κα
Λούκα Κατσέλη θα γίνει δεκτή
από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Δημήτριο
στην
έδρα
της
Αρχιεπισκοπής.
Την ίδια ημέρα και ώρα 13:00, η
Υπουργός θα είναι η κεντρική
ομιλήτρια στο φόρουμ του Capital
Link.
Την ίδια ημέρα και ώρα 14:45 15:30, η Υπουργός κα Κατσέλη θα
παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου
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σε εκπροσώπους των ελληνικών
ΜΜΕ στο Metropolitan Club,
Μorton room, 3rd floor.
Τέλος, η Υπουργός θα σημάνει το
καμπανάκι για τη λήξη της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη 3
Δεκεμβρίου στις 16:00.

© 2009 GreekAmericanNewsAgency
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Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας
Capital Link θα ξεκινήσει αύριο,
3 Δεκεμβρίου 2009, στο
Metropolitan
Club
του
Μανχάταν της Νέας Υόρκης,
υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο:
«Ελλάδα:
προετοιμάζοντας
την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η Ελληνική
αντιπροσωπεία,
επικεφαλής
της οποίας είναι η Υπουργός
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη,
θα έχει τη δυνατότητα να
εγείρει το ενδιαφέρον των
Αμερικανών επενδυτών για τις
ευκαιρίες και τα περιθώρια
ανάκαμψης
και
αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές που προωθεί
η Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα
αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με
αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων
καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της ελληνικής οικονομίας, το
σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα τους
παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 10:30, η Υπουργός κα Λούκα Κατσέλη θα γίνει δεκτή από τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής.
Την ίδια ημέρα και ώρα 13:00, η Υπουργός θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στο φόρουμ του Capital Link.
Την ίδια ημέρα και ώρα 14:45 - 15:30, η Υπουργός κα Κατσέλη θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου σε
εκπροσώπους των ελληνικών ΜΜΕ στο Metropolitan Club, Μorton room, 3rd floor.
Τέλος, η Υπουργός θα σημάνει το καμπανάκι για τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας
Υόρκης, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 16:00.

Address by the Greek Minister of Economy, Competitiveness and Shipping, Ms Louka Katseli, on the
Occasion of the 11th Capital Link Forum, New York, December 3rd, 2009
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Ladies and gentlemen,

I am honored to address such a distinguished audience
attending the 11th Capital Link Forum. Needless to say, I am
delighted to be here in New York which I consider home
outside Greece. Having spent 15 years of my life in the
States, first as a university student at Smith and Princeton
and then as a University Professor at Yale, I have to admit I
am quite moved to be able to come back as Minister of the
Economy, Competitiveness and Shipping of Greece to speak
about the many untapped opportunities that exist for even
more productive collaboration between the business
communities of our two countries. I would like to
congratulate the organizers of the Forum, especially
Nikolas and Olga Bornozis and their colleagues for all the
effort that they have put for so many years to build solid
bridges across the two communities.

Time is running fast. Almost two months have gone by
since a new Government took office in Greece determined
to set a new course for the economy and the country as a
whole, to implement needed structural changes and to
improve governance .

Transparency and accountability constitute top priorities to
enhance credibility and trust in the government's ability to
implement its programme, to avoid capture by private
interests, to promote healthy competition and combat
corruption. It is for this reason that all major political
appointments for public sector jobs are being advertised
over the internet and all legislative or policy initiatives in Parliament are preceded by 10 days of open
public discourse I urge you all to visit www. opengov.gr . It is through this open gov procedure that Mr
Mantzoufas, the new Special Secretary of Public Private Partnerships who is here with us today was
recruited from Grant Thornton having worked for Bank of America in the past.

Compared to other European countries, Greece and its economy have proven to be quite resilient to the
current financial crisis. While the European Commission's Autumn 2009 Forecast estimates the real 2009
GDP drop for the Eurozone at 4%, real output, in Greece is expected to drop only by 1.2%, with the
effect particularly pronounced on investment expenditures in tourism and shipping receipts. The
deterioration however in Greece's fiscal indicators, which had preceded the world financial crisis has
been significant. Large, unplanned increases in state budget expenditures of approximately 4 billion
euros, coupled with an unprecedented reduction of planned revenues by 8.7 billion euros, have increased
the deficit of the general government as a share of GDP to 12.7% , up from 3.7 % that was the official
projection provided by the previous government to the European Commission in January 2009 in the
context of the Update of the Stability and Growth Programme 2008-11. The stock of debt of the general
government at the end of 2009 has similarly overshot to 113.4 % of GDP and is projected to grow to
120.8% next year before starting declining.

Even though these adverse fiscal developments were well known at least within Greece for a number of
years, they caught financial markets by surprise. This explains the temporary increase in lending spreads
over the last two weeks, which fortunately have been reduced substantially to expected levels once the
government's determination to improve the sustainability of Greek finances and put its house in order has
become apparent.
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The 2010 Budget which my colleague, the Minister of Finance has submitted in Parliament last week
represents a first step in our sustained effort to restore a sound fiscal position and ensure transparency
and accountability. Through primary expenditures' reduction and permanent measures to enhance
revenues and fight tax evasion, the general government deficit for 2010 is expected to be reduced to
9.1% of GDP. The Hellenic Statistical Service is becoming an independent body. An overhaul of Public
Finance Management and introduction of programme budgeting is planned for 2010 and 2011. The
operation of a Unified Payment System through which all public servants will be paid will rationalise
wage expenditures. A comprehensive reform of taxation towards drastic simplification, elimination of
exemptions, introduction of a unified tax scale and a stable and transparent tax system will be
completed within 2010.

Ladies and gentlemen,

There is no doubt that addressing macroeconomic imbalances and restoring fiscal discipline is a top
priority. It is a necessary condition for restoring credibility and stability in financial markets so that the
country can finance at relatively low cost its growth and development. It is not a sufficient condition
however.
The major challenge for the country is to enhance its productive base and competitive advantage in
global markets; to increase productivity and competitiveness, to exploit its untapped potential and
unexploited resources, to produce new wealth and secure jobs and a better standard of living for its
citizens and for the young generation which aspires to a better future. This is the main challenge for
policy making. This is my biggest challenge as Minister of the Economy, Competitiveness and Shipping.
It can be done.

The case has been proven in shipping where Greece is a leader among maritime nations elected to the
fourth position in the recent elections for the IMO Council, ahead of the US and Russia. The decision to
upgrade the status of the former Ministry of Merchant Marine and make it an integral part of the newly
created Ministry ,which I have the honor to head, reflects the fundamental importance that the new
Government attributes to Greek Shipping, its accomplishments and its contribution to the national
economy.

It can be done because the country is blessed:
by its strategic location at the crossroads of three continents in the midst of a dynamic regional market,
by its unique natural environment which makes it one of the most desirable and attractive destination
for business and tourists alike,
by its unparallel cultural heritage and social capital
by its untapped renewable energy potential
by its highly intelligent and very well educated human capital who, if properly motivated can produce
miracles.

The main challenge is indeed to turn these advantages into concrete and viable opportunities.
Opportunities for new investment; opportunities for joint ventures; opportunities for value-added
services; opportunities for regional and international cooperation.

This is the main task ahead of us: to abolish disincentives and create appropriate incentives that will turn
advantages into opportunities.
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Three are our top priorities:

Priority #1: To cut down on all red tape and pursue a major regulatory reform to lower the cost of doing
business and support rather than stifle entrepreneurship. Within 2010 we are determined to simplify all
procedures of business start ups, licensing and operation. The bill is under preparation in cooperation
with Business Chambers which are to become << one stop shop services>>. Through use of an electronic
registry, supported by the appropriate software and infrastructure, the time and the relative
requirements required to open up a business will be greatly reduced.
The regulatory reform agenda also include strengthening of competition policy which has practically
remained unchanged since 1977, so that competition in both goods and services is enhanced for the
benefit of the consumer.

Priority #2: To spur a sluggish economy through channeling liquidity in the market especially to small
and medium sized companies that face a severe liquidity squeeze and enhancing investment demand .
Two new bills are sent to the parliament next week, which enable companies and individuals in hardship
to restructure their loans and maturing obligations and in the case of individuals even to annul their debt
obligations by court decision if they are proved to be unable to repay. These are to be complemented
with capital infusion and provision of state guarantees for new loans targeting small enterprises in
distress.
In parallel, public investment is expected to increase by 800 million Euros in 2010 raising the investment
budget as promised to 4,2% of GDP. Almost 70% of the total investment budget for nest year is financed
by the Community fund programme totaling 26 billion euros covering the period 2007-13.
The mobilization of investment demand will also be supported through the full repayment of all
government obligations due to private domestic and foreign companies by the first semester of 2010 as
well as by the acceleration of evaluation procedures for 2,100 project applications pending at the
Ministry.

Priority #3: To improve competitiveness through appropriate restructuring and new greenfield
investments. Priorities include the energy sector, especially renewable energy in wind, PV, geothermal,
hydro etc, the tourism and cultural sectors, environmental management, the ICT and BIO sectors where
Greece is a leader in mobile penetration, major infrastructure projects and other business services
including logistics, etc.

Foreign direct investment in these and other areas is very much welcomed.
This can be supported by both available grants and/ or tax benefits through the Investment law or and
via Public Private Partnership. Further, we are in the process of creating a Hellenic development Fund
which will be able to participate in a number of large economically viable and financially promising
investment projects. The provision of loans, equity as well as investment partnerships will be funded
through a wide range of HDF securities, from large volume benchmark bonds to private placements and
commercial paper programs.

Ladies and gentlemen,

None of the above can be achieved if we do not strengthen our collaboration. If we do not profit from
each other's strengths, ideas, resources and experience.
The US offers a lot. So does Greece; a country with history that is moving forward.
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Relationships between Greece and USA are founded on a long tradition of shared values that underpin
our democratic institutions..
I am confident that in the coming years we can establish new grounds for further consolidating our
cooperation.
Let us expand our trade and investment relations. Let us exchange ideas and turn advantages into shared
opportunities. Challenging times demand bold decisions. Let us dare to.... Succeed!!
Thank you very much for your attention.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, κ. Λούκας Κατσέλη
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ LIVE ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Λ. Κατσέλη: «Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να
συναντήσω μια πλειάδα επιχειρηματιών από τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, από τις μεγάλες τράπεζες,
από τον χώρο της ναυτιλίας, των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, και να συζητήσουμε για την Ελλάδα και τις
προοπτικές της. Αυτό που ενδιέφερε όλους είναι τι θα
κάνει η καινούρια κυβέρνηση ποιο θα είναι το
πρόγραμμά της, έτσι ώστε και να ανατάξουμε την
οικονομία και να προχωρήσουμε στις μεγάλες τομές
που έχει ο τόπος για την ανάπτυξή του. Μπόρεσα
πραγματικά μέσα από αυτή την κουβέντα να αισθανθώ
την αγωνία τους, εάν θέλετε, για την ανάγκη να
προχωρήσουν οι επενδύσεις. Πολλοί από τους
επιχειρηματίες μας είχαν δυσάρεστες εμπειρίες από το
παρελθόν, ήταν μάλλον απογοητευμένοι και αυτό
πρέπει να το ξέρουμε. Είχανε συναντήσει πολλά
εμπόδια στο να ολοκληρωθεί μία επένδυση, από την
πρώτη φάση όταν κάνεις την αίτηση μέχρι την
τελευταία, και γι' αυτό για όλους είναι πρώτη
προτεραιότητα να προχωρήσει στην Ελλάδα η πλήρης
απλοποίηση όλων των διαδικασιών έναρξης,
αδειοδότησης και λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως
γνωρίζετε αυτή ήτανε μία από τις μεγάλες σημαντικές
δεσμεύσεις της κυβέρνησης, μία δέσμευση την οποία
από τα χείλη του Πρωθυπουργού την ακούσαμε τον
Σεπτέμβριο πριν από τις εκλογές. Είναι μία δέσμευση
την οποία καλείται το Υπουργείο μας να υλοποιήσει
και προχωρούμε γρήγορα ώστε μέσα στο 2010 να
καταθέσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο απλούστευσης
όλων των διαδικασιών. Αλλά όχι μόνον αυτό: σε
συνεργασία με τα επιμελητήρια, κάνουμε τα βήματα τα οποία απαιτούνται, ώστε πραγματικά ο
επιχειρηματίας να έχει ένα φιλικό περιβάλλον για να μπορέσει να προωθήσει μία επένδυση.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, οι διάφορες χώρες
προχωρούν με πολύ γοργά βήματα, προωθώντας τις επενδύσεις, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον
κόσμο, και είναι μία από τις μεγάλες προτεραιότητες αυτού του υπουργείου, έτσι ώστε να πυροδοτηθεί η
ανάπτυξη, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Αυτά που θα ήθελα να πω τώρα, είναι ότι συνεχίζω τις
διμερείς επαφές με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οίκους. Όλοι είναι πολύ θετικοί για την Ελλάδα, πολύ
θετικοί για τις προοπτικές της Ελλάδος και κατανοούν πλήρως την ανάγκη να βάλουμε τάξη στα
δημοσιονομικά μας και την ίδια στιγμή να προχωρήσουμε στην αναθέρμανση της οικονομίας, στην
παραγωγική αναδιάρθρωση και στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το τρίπτυχο της οικονομικής πολιτικής:
αναθέρμανση της οικονομίας, έτσι ώστε πραγματικά να σταματήσει η μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας, χρήση όλων των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την παραγωγική
αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ταυτόχρονα με δημοσιονομική εξυγίανση. Τα
δύο πρώτα είναι, αν θέλετε, το κύριο μέλημα του υπουργείου μας. Και μαζί με τον Υπουργό των
Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου προωθούμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε πραγματικά να
υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας. Ευχαριστώ.
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Ερώτηση: Κυρία Κατσέλη, καλώς ήλθατε στη Βόρειο Αμερική σαν Υπουργός ενός πολύ σπουδαίου θώκου.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν εάν βρήκατε ότι μιλούσατε την ίδια γλώσσα, επειδή έχετε σπουδάσει
στα αμερικάνικα πανεπιστήμια και έχετε διδάξει εδώ, εάν δηλαδή σας αντιμετώπισε ο κόσμος, η αγορά
και οι συνομιλητές σας σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση, και έχω και άλλες δύο
ερωτήσεις: για το θέμα των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το Υπουργείο επί χρόνια
παρουσίασε μια αβελτηρία στην απελευθέρωση αυτού του μεγάλου τομέα, η ΔΕΗ ήτανε ένα μεγάλο
εμπόδιο σε αυτή την ιστορία, και τι σκοπεύετε να κάνετε ως προς αυτό τον τομέα που φέρεται να είναι το
ενεργειακό trend.
Απάντηση: Ευχαριστώ πολύ. Ως προς το πρώτο, όπως είπα και στην ομιλία μου, δεκαπέντε χρόνια στην
Αμερική σε κάνουν να αισθάνεσαι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την χώρα των μεγάλων ευκαιριών και των
ανθρώπων. Πάνω από όλα, νομίζω ότι αυτό που με δίδαξε εμένα τουλάχιστον η Αμερική, είναι να ρωτάς
πώς μπορείς να υλοποιήσεις κάτι. Αυτό το πρακτικό πνεύμα της Αμερικής, όπου τίποτε δεν είναι
ακατόρθωτο, είναι κάτι που θαυμάζω ιδιαίτερα σε αυτό το λαό και κάτι το οποίο με επηρέασε
προσωπικά. Πολλές φορές στον τόπο μας, όταν προχωράς, σου λένε αυτό δεν γίνεται, ή αυτό έχει γίνει
και έχει αποτύχει. Βλέπουμε πολύ συχνά όλα τα εμπόδια αντί να βλέπουμε το πώς πραγματικά μπορούμε
να κάνουμε κάτι. Αυτό το θετικό πνεύμα της Αμερικής, ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, ότι τα πράγματα
εάν προσπαθήσουμε μπορούμε να τα κάνουμε, είναι κάτι το οποίο θαυμάζω ιδιαίτερα σε αυτό τον λαό,
και κάτι για το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνια που είχα την ευκαιρία να σπουδάσω εδώ και που
με επηρέασε -αν θέλετε- πολύ.
Με αυτή την εμπειρία κατανοώ ακριβώς και τον τρόπο που σκέπτονται και πιστεύω ότι και εκείνοι
καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα για τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και πώς θα τα κάνουμε.
Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο έχουμε μία σωρεία
αιτήσεων οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί για φωτοβολταικά (περίπου πάνω από 600 αιτήσεις), υπήρχε
ένα τεράστιο ενδιαφέρον για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί όπως γνωρίζετε η Ελλάδα έχει ένα
τρομακτικό απόθεμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το θέμα αυτό από άποψη αδειοδότησης είχαν
γίνει λάθος χειρισμοί με αποτέλεσμα πάρα πολλές αιτήσεις να έχουν μείνει εκκρεμείς ή στη ΡΑΕ ή στα
διάφορα Υπουργεία. Από την πλευρά της αδειοδότησης το χειρίζεται η αρμόδια Υπουργός Ενέργειας, δεν
είναι τυχαίο ότι ο καινούριος διοικητής της ΔΕΗ έρχεται από το χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
και στο πλαίσιο ενός νέου ενεργειακού σχεδιασμού που αφορά και τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας
αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές, πιστεύω ότι θα κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε το
ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό μείγμα, προσεγγίζοντας το 20%. Από την
πλευρά του Υπουργείου στηρίζουμε μέσω του επενδυτικού νόμου τις επενδυτικές προσπάθειες στις
ανανεώσιμες πηγές και σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο θα χρησιμοποιήσουμε και τους
κοινοτικούς πόρους αλλά και τις κρατικές ενισχύσεις για να κάνουμε πράξη την πράσινη ανάπτυξη.
Ερώτηση: Κυρία Κατσέλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: σαφέστατα ίσως οι Αμερικανοί να μας
κοιτάνε κάπως καλύτερα, να είναι μαζί μας, αλλά σημασία έχει ένα: business is business. Και εάν κάποιος
δεν ξέρει τι πρόκειται να βγάλει, δεν πρόκειται να επενδύσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι είναι
αυτό που θα κάνει τους Αμερικανούς να επενδύσουν σε εμάς και όχι αλλού στην περιοχή όπου ίσως το
κόστος να ήταν και μικρότερο, και τι τους δίνουμε ως κίνητρο ή ως εχέγγυα που δεν μπορούν να τους
δώσουν οι άλλοι γύρω μας
Απάντηση: Τέσσερα βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας: το πρώτο η στρατηγική της θέση
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Είναι τεράστια δύναμη για μία χώρα να βρίσκεται στο μέσο
αναδυόμενων οικονομιών, σε μία περιοχή όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις στη χώρα για να
εξυπηρετήσουν μία ολόκληρη περιοχή. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι μόνον η αγορά
των 10 εκατομμυρίων, είναι μία πολύ ευρύτερη αγορά την οποία μπορείς να εξυπηρετήσεις από την
Ελλάδα. Δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα έχει να κάνει με τη φύση της και με το περιβάλλον της. Δεν είναι
τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι στην κορυφή των χωρών προσέλκυσης ενδιαφέροντος - τουριστικού και
επενδυτικού - σε αυτό τον τομέα. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της είναι - εάν θέλετε - τρομακτικά
σημαντικό για διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι θέλουνε πραγματικά να βάλουν τα λεφτά τους διότι ξέρουν
ότι θα μπορούσανε εν δυνάμει να έχουνε πολύ υψηλές αποδόσεις. Και είναι τουλάχιστον οξύμωρο για μια
χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει αναπτύξει τον θαλάσσιο τουρισμό. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτή τη
στιγμή τις καλύτερες μαρίνες σε ολόκληρη την περιοχή. Να μην έχουμε τον ιαματικό τουρισμό, να μην
έχουμε τον πολιτιστικό τουρισμό που θα έπρεπε να έχουμε.
Τρίτο συγκριτικό πλεονέκτημα: ο πολιτισμός της. Ποτέ δεν είδαμε τον πολιτισμό σαν πηγή
συναλλάγματος, σαν ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική. Και εμένα
πραγματικά ραγίζεται η καρδιά μου όταν πηγαίνω στις Μυκήνες και βλέπω το χόρτο μέχρι πάνω και
υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Σε συνεννόηση που είχαμε την Τρίτη με τον υπουργό Πολιτισμού
αποφασίσαμε να κινητοποιήσουμε και τα δύο υπουργεία, έτσι ώστε κάθε αρχαιολογικός μας τόπος, κάθε
κομμάτι της πατρίδας μας που έχει πολιτιστικούς θησαυρούς να μπορεί να τους αξιοποιήσει με πολύ
προσοχή και στα μνημεία και στο περιβάλλον για την ανάπτυξη του τόπου. Δεν έχουμε θεματικά πάρκα
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στην Ελλάδα. Μιλούσα με το Επιμελητήριο στη Βοιωτία για την ιδέα να φτιαχτεί ένα θεματικό πάρκο γύρω
από τον Ηρακλή. Αν είχε άλλη χώρα αυτό τον πλούτο που έχει η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει θαύματα.
Είναι καιρός πια να τα κάνουμε.
Το τέταρτο συγκριτικό πλεονέκτημα έχει να κάνει με τους ανθρώπους της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
Έλληνες, όπου και να βρεθούν, κάνουν θαύματα. Στη ναυτιλία - όπως είπα και στην ομιλία μου - είναι ένα
παράδειγμα. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Είναι στις τέχνες, στις επιστήμες, παντού. Αυτή τη στιγμή το να
επενδύσεις στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο στοιχείο είναι εφικτό και νομίζω ότι το δείξαμε στους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Πραγματικά είμαστε μια χώρα όπου ένας επενδυτής στο χώρο των σύγχρονων
τεχνολογιών ή στη βιολογία ή στον πολιτισμό έχει ένα προσωπικό πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο,
με πάρα πολλές δεξιότητες και δυνατότητες. Επομένως ένας επενδυτής έχει να αντλήσει αποδόσεις από
αυτά τα τέσσερα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και αυτή
είναι η πρόκληση σήμερα της κυβέρνησης, είναι να άρουμε τα αντικίνητρα.
Ερώτηση: Αυτό το συνέδριο γίνεται 11 χρόνια. Όλοι οι προκάτοχοί σας - είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από τη
ΝΔ - τόνισαν ακριβώς αυτό το ζήτημα των αντικινήτρων και απλούστευσης της διαδικασίας και one stop
shop, αλλά πέραν αυτού - αν και έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις τα τελευταία 11 χρόνια - εκείνο που
ακούμε από τους Αμερικανούς επενδυτές αλλά και από τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα πριν τρεις
ημέρες, είναι ότι το κόστος εργασίας στην Ελλάδα είναι υψηλό. Και δεν είναι μόνο πόσο πληρώνονται οι
εργάτες αλλά και τι καταβάλλουν οι εργοδότες για όλα αυτά τα ζητήματα. Το ερώτημα είναι τι θέλετε και
τι μπορείτε να κάνετε για αυτό το θέμα. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε αυτό που είναι
καθοριστικό για τους Αμερικανούς και άλλους ξένους επενδυτές;
Απάντηση: Κύριε Ζουπανιώτη, πουθενά σήμερα, σε όλες τις συναντήσεις που είχα με επιχειρηματίες δεν
ανέφεραν το εργατικό κόστος. Δεν είναι αυτό ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και επειδή ήμουν στη συνάντηση στο Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, το σημείο που έθιξε
ο Αμερικανός πρέσβης ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν το ζήτημα μιας μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά
εργασίας. Το βασικό ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι το εργασιακό. Ούτε θα πας να ανταγωνιστείς τους
άλλους στη βάση των μισθών. Θα πρέπει να τους ανταγωνιστείς στη βάση της ποιότητας, της
προστιθέμενης αξίας, της οργάνωσης, της παροχής υπηρεσιών. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης της
παραγωγικής βάσης και της ανάπτυξης του τόπου θα πρέπει να γίνει με τη στρατηγική αναβάθμισης της
ποιότητας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την ποιότητα και την οργάνωση. Αυτή
τη στιγμή, όταν έχεις την Κίνα και την Ινδία οι οποίες ανταγωνίζονται χώρες ευρωπαϊκές με πολύ χαμηλό
κόστος, είναι αδύνατο να ανταγωνιστείς στη βάση εργατικού κόστους. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα οι
μισθοί είναι χαμηλοί. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με τους μισθούς που έχουμε δεν μπορούν να καλύψουν
ούτε βασικές ανάγκες. Το θέμα είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα και στη βάση της αύξησης της
παραγωγικότητας να μπορούμε να έχουμε βελτιωμένα εισοδήματα για τον κόσμο. Αυτό θα γίνει με
επενδύσεις, με αναβάθμιση της ποιότητας, με μια μεγάλη ρυθμιστική τομή - την οποία ανέφερα στην
ομιλία μου - έτσι ώστε πραγματικά η Ελλάδα να μπει στην πρωτοπορία των χωρών που ανταγωνίζονται
στη βάση της ποιότητας.
Ερώτηση: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρηματίες, και όλοι οι
Ελληνο-Αμερικανοί που επισκέπτονται και έχουν επενδύσεις, ακίνητα κλπ στην Ελλάδα, είναι το ζήτημα
της γραφειοκρατίας και το ζήτημα της δωροδοκίας. Υπάρχει η διάθεση να συγκρουστείτε ώστε να αλλάξει
η κατάσταση;
Απάντηση: Νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της ομιλίας μου, δηλαδή ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε
αυτή την κατάσταση δεν θα πρέπει να προσβλέπουμε σε επενδύσεις. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, το
μεγαλύτερο αντικίνητρο για τις επενδύσεις είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία, το
συγκεντρωτικό πλαίσιο και η πολύ μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για να κάνεις και την πιο απλή πράξη
στην Ελλάδα. Αυτή η πολυπλοκότητα καλλιεργεί και τη δωροδοκία. Και όταν μπαίνεις στο φαύλο κύκλο
της δωροδοκίας το σύστημα γίνεται πιο πολύπλοκο. Γιατί υπάρχουν διόδια σε όλες τις φάσεις, από την
αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό τον φαύλο κύκλο, αυτόν τον γόρδιο δεσμό πρέπει να τον σπάσουμε. Εγώ
προσωπικά είμαι αποφασισμένη για αυτό. Δουλεύουμε εδώ και ενάμιση χρόνο - και ως αντιπολίτευση προς αυτή την κατεύθυνση, για ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα μειώνει δραστικά όλες τις διαδικασίες
ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και ένα υποστηρικτικό πλέγμα δράσεων κάποιος το είπε ένα re-engineering, δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη ελληνική λέξη - μια αλλαγή όλων
των διαδικασιών με πλήρη μηχανοργάνωση, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση ώστε να σπάσουν τα
αποστήματα σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Δουλεύουμε με τα Επιμελητήρια με χρήση του Γενικού
Μητρώου Επιχειρήσεων και με τον επιχειρηματικό κόσμο και ελπίζω ότι σε μερικούς μήνες θα είμαστε σε
θέση να καταθέσουμε μια συνολική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση.
Ερώτηση: Περιλαμβάνονται στην ατζέντα σας συγκεκριμένες επαφές με αμερικανικές επενδυτικές
τράπεζες για να συζητήσετε το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα δανεισμού του
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ελληνικού δημοσίου το 2010;
Απάντηση: Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα δανεισμού το διαχειρίζεται το υπουργείο Οικονομικών, ο κ.
Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει τον συντονισμό της όλης δανειοδότησης. Προσωπικά είχα μια σειρά
επαφών και αύριο θα δω - όπως ξέρετε - την JP Morgan και τον James Dimon. Έχω προσωπική επαφή.
Είδα την Bank of America, τη Merrill Lynch, την Credit Suisse, τη Barclay's... Βλέπω όλους τους οίκους και
τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συζητώντας πιο πολύ τα ζητήματα που αφορούν στο
δικό μου υπουργείο και κυρίως το επενδυτικό κομμάτι και πώς μπορούν οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες
και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να υποστηρίξουν το έργο της κυβέρνησης όσον αφορά τις
επενδύσεις και το product financing, δηλαδή τη χρηματοδότηση επενδυτικών προτάσεων.
Ερώτηση: Σίγουρα υπάρχουν τα προβλήματα που ανάφεραν οι συνάδελφοι σε σχέση με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα. Από την άλλη, υπάρχει και μια κουλτούρα αποδοχής και επανάληψης στερεοτύπων. Νομίζω
ότι στην Ελλάδα το παρακάνετε με το να αποδέχεστε ευθύνες οι οποίες ίσως να μην ισχύουν καθ'
ολοκληρία ή σε μεγάλο ποσοστό. Βλέπουμε την ίδια ιστορία τώρα με τις υποτιθέμενες επικρίσεις από
διάφορους αξιωματούχους της ΕΕ σε σχέση με την Ελλάδα. Μήπως και εσείς ως κράτος θα έπρεπε να
είστε πιο επιθετικοί στο να παρουσιάζετε το τι πραγματικά γίνεται στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αρχίσει
να υποχωρεί η κουλτούρα ότι για όλα τα αρνητικά φταίνε οι Έλληνες;
Απάντηση: Νομίζω ότι αυτό είχε τελείως υποχωρήσει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι υπάρχουν και υπερβολές. Αλλά θα έλεγα ότι είναι καλύτερο αντί να αφήνουμε τους ξένους
να βάζουν την επικοινωνιακή ατζέντα, να τη βάζουμε εμείς. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να παρουσιάζουμε τα
πολύ θετικά που έχει η χώρα μας αλλά και τα αρνητικά που πρέπει να βελτιώσουμε. Στο κάτω-κάτω όπως έλεγε και ο πατέρας μου - ‘ό,τι έγινε σβήνει από το μάτι εκείνου που βλέπει το πόσο έχει ακόμη να
γίνει'. Καλό είναι να βλέπουμε τι έιναι ακόμη να γίνει αλλά πάνω από όλα, με αξιοπιστία, να λέμε
λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό είναι το δίδαγμα της Αμερικής.
Ερώτηση: Αυτά που είπατε εσείς σήμερα και ο προκάτοχός σας ο κ. Αλογοσκούφης - ο κ. Παπαθανασίου
δεν πρόλαβε να έρθει λόγω εκλογών - όλοι περίπου στα συγκριτικά πλεονεκτήματα συμφωνείτε. Τον
τρόπο να τα επικοινωνήσετε προς το εξωτερικό τον έχετε; Εσείς ως κυβέρνηση, διότι οι προθέσεις είναι
καλές. Πάλι σήμερα είχαμε δηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Ελλάδας. Υπάρχει μια
γενικότερη στρατηγική επικοινωνίας; Για παράδειγμα τα Σκόπια σήμερα κυκλοφόρησαν ένα σποτ για τα
κρασιά τους και εμφανίζει πάλι τα γνωστά. Εμείς έχουμε στρατηγική πολιτική πάνω σε αυτόν τον τομέα,
να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα;
Παρέμβαση: Συμπλήρωμα, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που προσέχει αυτές τις
δηλώσεις τόσο πολύ; Στις Βαλτικές χώρες δεν δίνουν καμία σημασία, στην Ισπανία, η Ελ Παίς σελίδα 18,
στη Γαλλία δεν ασχολούνται καθόλου.
Απάντηση: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσω εσάς, ως εκπροσώπους του Τύπου. Αυτό είναι θέμα δικό σας και
όχι της κυβέρνησης. Υπάρχει μια πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από
το χαλί. Όταν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κακή δημοσιότητα έξω, όταν εμφανίζεσαι ως κυβέρνηση
τον Αύγουστο να λες ότι το έλλειμμα θα είναι 6% και το έλλειμμα να βγαίνει 12%, 12,7για την ακρίβεια, θα
πρέπει να ξέρεις ότι αυτό, καλώς ή κακώς, το ακούνε οι διεθνείς αγορές και ότι καλώς η κακώς, θα έχει
επίπτωση στο περιθώριο κινδύνου, στο spread. Εάν δεν το ξέρεις αυτό, εθελοτυφλείς. Και επομένως έχει
πολύ μεγάλη σημασία να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, να είσαι αξιόπιστος κι αν διαχειρίζεσαι, ακόμη
και κάτι λάθος, είναι καλύτερα να το λες εσύ, παρά να βγαίνει εκ των υστέρων και να ξαφνιάζει.
Επομένως, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που είναι προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση και για
την ελληνική, ιδιαίτερα όταν έχεις ανάγκες και αντλείς πόρους και κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές,
πρώτον να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι λες, να είσαι αξιόπιστος σε αυτό που λες, να μην
ξαφνιάζεις και να κάνεις αυτά που λες.
Ερώτηση (Bloomberg): I apologize if this was already asked, but the European Central Bank has been
after Greece to slash the public sector deficit, which is quite high at 12,7%. But if you do that, how
Greece will be able to continue to grow, if you slash the public sector deficit. I mean public sector is a
huge part of the Greek economy.
Απάντηση: First of all let me say that right now many European countries have large deficits. The
problem with the Greek fiscal position is that it rose earlier before the financial crisis, it rose in 2007 and
also it is combined with widening in the current account deficit and a large debt position. So that is why I
said before that we have to be extremely careful and do three things at once. First, fiscal consolidation,
secondly spurring up growth and third restructuring the productive base to enhance competitiveness. The
question you posed is how can you combine the relaunch of growth together with the fiscal
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consolidation. And the answer we give is two-fold, one restructure public expenditures, away from
current public expenditures that have been rising, primary expenditures towards investment
expenditures and this is what the new budget is doing - cutting down drastically current primary
expenditures in favor of investment expenditures - secondly use effectively the community support
funding which we have and which is available and three through regulatory reform which I talked about
in my speech, unleash and support private entrepreneurship. At the same time that we do drastic steps
on the governance side to curtail and modernize public procurement which will cut a lot of expenditures
in hospitals etc and do bold steps to cut tax evasion. This is a combination of measures that would allow
us to actually curtail the budget deficits and at the same time spring up growth.
Ερώτηση: The point is that it is not a very socialist position and every government that tries to do that
faces the wrath of the people in the streets who oppose these measures.
Cutting down current expenditures in terms of cutting waste in the public sector is something that any
rational government would do and we have to do it.
Ερώτηση: Do you believe that you can get the public to agree and accept these measures?
Absolutely, that is why they voted us with 10% points ahead.
Ερώτηση (Bloomberg): Ζητώ συγνώμη εάν αυτή η ερώτηση έχει υποβληθεί ξανά, αλλά η Κεντρική
Ευρωπαϊκή Τράπεζα ασκεί πιέσεις στην Ελλάδα να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο
βρίσκεται στο αρκετά υψηλό επίπεδο του 12,7%. Αλλά εάν το κάνετε αυτό, πώς η Ελλάδα θα είναι σε
θέση να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται, εάν μειώσετε δραστικά το έλλειμμα, δεδομένου ότι ο δημόσιος
τομέας συνιστά τεράστιο τμήμα της ελληνικής οικονομίας.
Απάντηση: Καταρχήν επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν
μεγάλα ελλείμματα. Το πρόβλημα με τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι ότι ανέκυψε πριν
από τη χρηματοοικονομική κρίση, το 2007, και επίσης συνδυάζεται με διεύρυνση του ελλείμματος
τρεχουσών συναλλαγών και με μία κατάσταση μεγάλου χρέους. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να είμαστε
εξαιρετικά προσεκτικοί και να κάνουμε τρία πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, δημοσιονομική εξυγίανση,
δεύτερον ώθηση της ανάπτυξης και τρίτον, αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, ώστε να ενισχυθεί η
παραγωγικότητα. Η ερώτηση που θέσατε είναι πώς μπορεί να συνδυαστεί η επανεκκίνηση της ανάπτυξης
με τη δημοσιονομική εξυγίανση. Και η απάντηση που δίνουμε έχει δύο σκέλη, πρώτον αναδιάρθρωση των
δημόσιων δαπανών, πέρα από τρέχουσες δημόσιες δαπάνες που διαρκώς αυξάνονται, δαπάνες
πρωτογενείς έναντι επενδυτικών δαπανών και αυτό ακριβώς κάνει ο νέος προϋπολογισμός - δραστική
περικοπή στις τρέχουσες πρωτογενείς δαπάνες υπέρ των επενδυτικών δαπανών. Δεύτερον,
αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, και
τρίτον, μέσω αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, στην οποία αναφέρθηκα στην ομιλία μου, να
αναδείξουμε και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια στιγμή,
λαμβάνουμε δραστικά μέτρα στο μέτωπο της διακυβέρνησης για την περικοπή και τον εκσυγχρονισμό των
δημόσιων προμηθειών, πράγμα που θα μειώσει σημαντικά δαπάνες σε νοσοκομεία κτλ και κάνουμε
τολμηρές κινήσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για έναν συνδυασμό μέτρων που
θα μας επιτρέψει και να περικόψουμε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα να τονώσουμε
την ανάπτυξη.
Ερώτηση: Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μία πολύ σοσιαλιστική θέση και κάθε κυβέρνηση που προσπαθεί
να το κάνει αυτό, αντιμετωπίζει την οργή του λαού, ο οποίος αντιτίθεται σε αυτά τα μέτρα.
Απάντηση: Η περιστολή των τρεχουσών δαπανών με την έννοια της μείωσης της σπατάλης στο δημόσιο
τομέα είναι κάτι που κάθε λογική κυβέρνηση θα έκανε και θα πρέπει να το κάνουμε.
Ερώτηση: Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τον κόσμο να συμφωνήσει και να αποδεχθεί αυτά τα μέτρα;
Απάντηση: Απολύτως, γι' αυτό ψηφιστήκαμε με προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων.
Ερώτηση: Ποια είναι τα σχέδιά σας για συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού ώστε να αυξήσουμε τον
τουρισμό ως μέσο ροής συναλλάγματος;
Απάντηση: Κοιτάξτε, είχα μία συνάντηση πριν από δυο μέρες με την αρμόδια Υπουργό την κα Γκερέκου,
προκειμένου να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία για ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο τουρισμούπολιτισμού, το οποίο, για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και να χρηματοδοτηθεί,
μαζί με χρηματοδότηση που μπορεί να έρθει από τις ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα και
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή, η δικιά μας η στήριξη στο Υπουργείο Τουρισμού και
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Πολιτισμού, θα είναι με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα, να τους βοηθήσουμε στη χρηματοδότησή του.
Και αυτό θα αφορά τον τομέα του πολιτισμού για τον οποίο μιλήσαμε και ειδικές παρεμβάσεις στον
τουρισμό.
Ερώτηση: Η άλλη μου ερώτηση είναι για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ξέρετε ότι ναύτες Έλληνες δεν
υπάρχουν πια. Τι θα κάνει το Υπουργείο σας ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το θλιβερό φαινόμενο και
να έρχονται τα χρήματα μέσα; Τι θα γίνει με τις σχολές Εμποροπλοιάρχων, τι ακριβώς έχει η κυβέρνηση
στο νου της γι' αυτό;
Απάντηση: Είναι δύο από τις προτεραιότητες που θέσαμε μετά από σειρά συζητήσεων που είχα με όλους
τους φορείς της ναυτιλίας. Πρώτον η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και δεύτερον η δημιουργία
κινήτρων για την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα αλλά και κινήτρων για την παραμονή στο επάγγελμα.
Μια από τις πρώτες πράξεις πριν από δύο εβδομάδες, ήταν να ανακαινίσουμε τις Ναυτικές Σχολές των
οποίων η κτιριακή υποδομή ήταν σε κατάσταση τρομακτική και να υπογράψουμε μια σειρά, τουλάχιστον
για το 2009-20010, αποφάσεων για καθηγητές να διδάξουν ώστε να μη χαθεί το εξάμηνο που κινδύνευε
να χαθεί. Δεν είναι λύση όμως, χρειάζεται πραγματικά αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Ζήτησα και
θα μου καταθέσει η Ένωση Εφοπλιστών μια συγκροτημένη μελέτη με τις προτάσεις τους για την
αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, για το τι γίνεται σε άλλες χώρες και πως πραγματικά μπορεί να
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Δεν είναι κακή, αλλά μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο, έτσι ώστε
πραγματικά η Ελλάδα να γίνει ένα κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά την προσέλκυση, έχετε
απόλυτο δίκιο, υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Μιλήσαμε ήδη με την Άννα τη Διαμαντοπούλου, την
Υπουργό Παιδείας, να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία πάλι με τους παράγοντες ακτοπλοΐας
και του εφοπλισμού, για παιδιά πρώτης Λυκείου, να μπορούν, σε εθελοντική βάση για μία εβδομάδα να
είναι σε πλοίο και να υπάρχει ειδική εκπαίδευση και παρουσίαση του σύγχρονου πλοίου. Διότι η εικόνα
που έχουν στο μυαλό τους οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες είναι η εικόνα του ναυτικού εντός του
πλοίου, όπου η ζωή είναι υποβαθμισμένη, μακριά από την οικογένεια. Η εικόνα του σύγχρονου πλοίου,
της ποιότητας ζωής, των μισθών που δίνονται κλπ δεν έχει επικοινωνηθεί όπως θα έπρεπε. Αυτό θα είναι
ένα πιλοτικό πρόγραμμα που ελπίζω ότι θα μπορούμε να το ξεκινήσουμε ήδη φέτος και να εξαπλωθεί και
την ίδια στιγμή, εξετάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για να δοθούν κίνητρα παραμονής στο επάγγελμα, για
κάποιον ο οποίος φεύγει να μην είναι υποχρεωμένος να πάει σε πλοία ξένης σημαίας. Γιατί γίνεται μια
επένδυση στον αξιωματικό και μετά τη σύνταξή του είναι αναγκασμένος, αν θέλει να δουλέψει, να πάει σε
ξένη σημαία. Αυτές οι δύο παρεμβάσεις είναι πραγματικά σημαντικές για την αναβάθμιση του ανθρώπινου
δυναμικού και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας μας.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ FLASH 9,60

και στην συνάδελφο Δέσποινα Συριοπούλου

Πρόκληση χαρακτήρισε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, την
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σε σημερινή συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg.
Όπως ανέφερε, η νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τρεις προκλήσεις: 1) Να δώσει ώθηση
στην οικονομία, καθώς παρατηρείται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας.
2) Να μειώσει το έλλειμμα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. 3) Να επιλύσει το πρόβλημα της
ανταγωνιστικότητας, προσελκύοντας επενδύσεις και υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα.
Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, η κ. Κατσέλη τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι από τις πιο ανεπτυγμένες
χώρες όσον αφορά τη ναυτιλία» και «η νέα κυβέρνηση επιθυμεί να γίνει η χώρα ανταγωνιστική και σε
άλλους τομείς».
Σε ερώτηση πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να ανταγωνιστεί χώρες όπως η Κίνα, η Υπουργός υπογράμμισε
ότι «αυτό δεν μπορεί να γίνει στη βάση των μισθών, αλλά σε αυτή της προστιθέμενης αξίας, της
ποιότητας και ειδικότερα της ποιότητας των υπηρεσιών», επισημαίνοντας ακόμη ότι «η κυβέρνηση
φιλοδοξεί να καταστεί η Ελλάδα ένας κόμβος για τις περιφερειακές αγορές, καθώς έχει το πλεονέκτημα
να βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, διαθέτει ένα μοναδικό περιβάλλον και τεράστια
πολιτιστική κληρονομιά».
Αναφορικά με τις πιέσεις που ασκεί η ΕΕ για τη μείωση του ελλείμματος της χώρας, η κ. Κατσέλη τόνισε
ότι «για την αντιμετώπιση της κατάστασης δεν χρειάζεται απαραίτητα να αυξηθούν οι φόροι, αλλά
υπάρχει περιθώριο να μειωθούν σημαντικά οι κρατικές δαπάνες, πρέπει να αντιμετωπιστεί η
φοροδιαφυγή και να υπάρξει μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος».

ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

http://www.greekamericannewsagency.com/gana/index2.php?option=com_content&tas... 8/12/2009

Στόχος η προσέλκυση ξένων επενδυτών στο Capital Link Forum

Page 1 of 1

Eκτύπωση

Στόχος η προσέλκυση ξένων επενδυτών στο Capital Link Forum
Στο φόρουμ που πραγματοποείται στη Ν. Υόρκη, η υπουργός Λούκα Κατσέλη σκοπεύει να
εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για την ελληνική οικονομία.
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρείας Capital Link θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου 2009, στο Metropolitan
Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του, η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη δυνατότητα να εγείρει το
ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα περιθώρια ανάκαμψης και
αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρεία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές που
προωθεί η Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναδιάρθρωση της
παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση
των δημοσίων επενδύσεων καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της Ελληνικής οικονομίας, το
σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα τους,
παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ
Hμερομηνία : 02-12-09
Copyright: http://www.kathimerini.gr
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Λούκα Κατσέλη: ''Διαφημίζει'' τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα (2/12 7:10 μμ)
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, στο
Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη δυνατότητα να εγείρει το
ενδιαφέρον των αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα περιθώρια ανάκαμψης και
αναζωογόνησης που προσφέρει η ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το διευθύνοντα
σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κυρία Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές, που
προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά
στις προτεραιότητες του υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την
Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της ελληνικής οικονομίας, το
σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα τους
παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.

Επιστροφή
To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του kerdos.gr αποτελούν ιδιοκτησία της ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και διατίθενται στους
επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους ή επανεκπομπή τους σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς
και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Βασιλέως Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33, Χαλάνδρι Αθήνα
Τηλ: 2106747881 (10 γραμμές), 2106747891 (2 γραμμές), 2106747879
FAX: 2106747893
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ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital
Link θα ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου
2009, στο Metropolitan Club του
Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα:
προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».

Στη διάρκειά του η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η Υπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη
δυνατότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και
τα περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία.

Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας,
των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate...[...]

στις Τετάρτη, Δεκέμβριος 02, 2009
Ετικέτες Λούκα Κατσέλη

-
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Λούκα Κατσέλη: ''Διαφημίζει'' τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα
Τελευταία νέα κατηγορίας Οικονομία
ΑΘΗΝΑ 03/12/2009

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα
ξεκινήσει την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, στο

Οι προθεσμίες για τα τέλη κυκλοφορίας

Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας

Στην τελική ευθεία το επίδομα κοινωνικής
αλληλεγγύης

Υόρκης, υπό την αιγίδα του υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ΕΣΠ: «Οχι» στη λειτουργία των εμπορικών
πάνω από μία Κυριακή

φέροντας

τον

τίτλο:

«Ελλάδα:

προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».

ΥΠΟΙΚ: Οδηγίες για τις εκκρεμείς υποθέσεις
αιγιαλού

Στη διάρκειά του η ελληνική αντιπροσωπεία,
επικεφαλής της οποίας είναι η υπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη
δυνατότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των
αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα
περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης
που προσφέρει η ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το διευθύνοντα
σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κυρία Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές, που
προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά στις
προτεραιότητες του υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη
Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς και ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της ελληνικής οικονομίας, το
σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα τους
παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
Αρχή σελίδας
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ΚΑΤΣΕΛΗ: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη»
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα ξεκινήσει, στο Metropolitan Club του Μανχάταν της
Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας
τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη δυνατότητα να εγείρει το
ενδιαφέρον των αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα περιθώρια ανάκαμψης και
αναζωογόνησης που προσφέρει η ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το διευθύνοντα
σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κυρία Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές, που
προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά
στις προτεραιότητες του υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη
Ανάπτυξη, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς και
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Επιστροφή στην κορυφή
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Αναζήτηση Ειδήσεων

Συμμετοχή Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ετήσιο
Capital Link Forum
Συγγραφέας Νικολακόπουλος Ν. (ANA) – 20 ώρες πριν
Το ετήσιο φόρουμ της εταιρείας Capital Link θα ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου 2009, στο
Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο: "Ελλάδα: προετοιμάζοντας την
ανάκαμψη". Στη διάρκειά του, η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η
Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη
δυνατότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα
περιθώρια ανάκαμψης και αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία. Στο φόρουμ θα
συμμετέχει και η εταιρεία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.
Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για
επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών και του Real Estate. Κατά τη
διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές που προωθεί η
Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες του Υπουργείου
για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, διοχέτευση
ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Με τη σειρά
του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της Ελληνικής οικονομίας, το σύνολο
των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην εφαρμογή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in Greece να σταθεί δίπλα
τους, παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής
διαδικασίας.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link
3/12/2009 7:39:04 πμ

Το ετήσιο φόρουμ της εταιρίας Capital Link θα ξεκινήσει αύριο, 3 Δεκεμβρίου 2009, στο
Metropolitan Club του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, φέροντας τον τίτλο: «Ελλάδα: προετοιμάζοντας την
ανάκαμψη».
Στη διάρκειά του η Ελληνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι η Υπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, θα έχει τη δυνατότητα
να εγείρει το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών για τις ευκαιρίες και τα περιθώρια
ανάκαμψης και αναζωογόνησης που προσφέρει η Ελληνική οικονομία.
Στο φόρουμ θα συμμετέχει και η εταιρία Invest in Greece, εκπροσωπούμενη από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Απόστολο Τσουκαλά, ο οποίος θα προβάλλει τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδας για επενδύσεις στον κλάδο της Ενέργειας, των Νέων Τεχνολογιών
και του Real Estate.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού συνεδρίου, η κα Κατσέλη θα αναπτύξει τις πολιτικές που
προωθεί η Κυβέρνηση με στόχο την άρση των αντικινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες του
Υπουργείου για αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη,
διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων καθώς και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Με τη σειρά του o κ. Τσουκαλάς θα υπογραμμίσει τον εξωστρεφή ρόλο της ελληνικής
οικονομίας, το σύνολο των ενεργειών που χρειάζεται να έχουν υπόψη τους οι επενδυτές στην
εφαρμογή των επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και την πρόθεση της Invest in Greece να
σταθεί δίπλα τους παρέχοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής
διαδικασίας.
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3/12/2009

INVEST IN GREECE

Page 1 of 1

Ημερολόγιο
Από:

Αναζήτηση
Εκδηλώσεις 03/12/2009

Εώς:
/ 03/12/2010

Θέμα:

Κατηγορία:

Επιλέξτε

Επιλέξτε

ΗΠΑ, Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009 - Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΗΠΑ, Νέα Υόρκη - The 11th Annual Capital
Link Forum
Ο κος. Απόστολος Τσουκαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Invest in Greece, θα πραγματοποιήσει
ομιλία στο Συνέδριο της Capital Link: The 11th Annual Capital Link Forum, με θέμα “Greece:
Positioning for the rebound”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στη Νέα
Υόρκη, στις ΗΠΑ. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Υπουργός κυρία Λούκα Κατσέλη, θα είναι η κεντρική
ομιλητήτρια. Στόχος του φετινού Φόρουμ είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως επενδυτικό
προορισμό σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό.
εκτυπώστε την σελίδα στείλε με mail

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=31&la=2&e=129

3/12/2009

