


 
 

 

Press Releases 

Capital Link to Host Investor Forum on Opportunities in 
Greece 
 WASHINGTON, DC — The Capital Link, Inc., led by President Nicolas Bornozis, a member of the 
American Hellenic Institute (AHI), will host the 12th Annual Capital Link Investor Forum 
“REFORMING GREECE: Opportunities and Challenges” on Thurs., Dec. 2, 2010, Metropolitan Club, 
New York, N.Y. The forum will feature: Mr. Haris Pamboukis, minister of State of the Hellenic 
Republic and Mr. Dominique Cerutti, president and deputy chief executive officer, NYSE Euronext.   

“The American Hellenic Institute applauds this initiative and encourages individuals with an active 
involvement and interest in Greece to attend,” AHI Executive Director Nick Larigakis said.   

For more information about the forum, please click here to download a flyer. (127 KB PDF) 

The American Hellenic Institute is a non-profit Greek American public policy center that works to 
strengthen relations between the United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American 
community.  

  
  

### 

For additional information, please contact Nick Larigakis at (202) 785-8430 or at pr@ahiworld.org. 
For general information about the activities of AHI, please see our website at http://www.ahiworld.org. 

 
The American Hellenic Institute is a nonprofit public policy organization that works to strengthen relations between the United States and Greece 

and Cyprus, and also within the American Hellenic community.  

1220 16th Street, NW | Washington, D.C. 20036 
Phone 202-785-8430 | Fax 202-785-5178 | www.ahiworld.org  
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Nicholas Bornozis speaks about the upcoming 12th Annual Capital Link Investor Forum. 
Minister of State Haris Pamboukis will be the keynote speaker.

New York.- By Apostolos Zoupaniotis

The opportunities and challenges of reforming Greece will be presented to the U.S. business 
community, by Greek government, capital markets and business officials during the 12th Annual 
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Capital Link Investor Forum that will take place at the Metropolitan Club (One East 60th Street) 
in New York City, on Thursday, December 2 from 8:00 am – 5:00 pm.  The Capital Link Forum is 
under the auspices of the Minister of State of the Hellenic Republic, n cooperation with NYSE 
Euronext and the Athens Exchange. Minister of State Haris Pamboukis and Dominique Cerutti, 
President & Deputy Chief Executive Officer NYSE Euronext, will be the keynote speakers at the 
luncheon.

The forum has four different components. The first 
is the government, economic and reform program. Officials will talk to investors what is going on 
in the economy, privatization and investment opportunities in general. (Greek Government Bonds, 
Privatization Programs, the Reform of Public Enterprises, Private Public Partnerships (PPPs)).

The second involves the capital markets. What is going on with Athens Exchange, the capital and 
equity markets, what stocks can investors look at and why. (Investing in Greece: A New 
Investment Era, The Regulatory and Legal Framework).

The third part involves companies representing different sectors listed with Athens Exchange. 
Among the sectors represented are banking, telecommunications, energy, food and beverage, 
gaming etc.

The last one is shipping, a global business where Greeks have a leading presence. (Shipping 
Panels: Dry Bulk, Tanker & Container).

For information and to register www.capitallink.com.

More than 700 professionals attend the event annually; last year`s attendance exceeded 800. 
Ambassador of Greece in Washington Vassilis Kaskarelis and former United States Ambassador 
to Greece Daniel Speckhard (Managing Director – WEM Global Investment, Inc) will open the 
forum, followed by Professor Ilias Plaskovitis, Secretary General, Ministry of Finance, George 
Christodoulakis, Secretary General for Asset Privatizations, Nikolaos Mantzoufas, Special 
Secretary for Private Public Partnerships, and Yannis Pyrgiotis, Secretary General for Culture and 
Tourism Infrastructure.

Participating Companies:

Athens International Airport S.A. • Autenrieth Capital • Axia Ventures Group • Barron`s • 
Bloomberg • Coca Cola Hellenic • Costamare • Danaos Corporation • Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis • DHT Tankers • General Maritime Corp. • Hellenic Exchanges • Hellenic 
Petroleum • Hellenic Telecommunications Organization (OTE) • Institutional Investor • Intralot • 
Invest in Greece Agency • Knight Capital • LAMDA Development • Lykourezos Law Offices • 
Navios Corporation • OPAP • PricewaterhouseCoopers • Proton Bank • Public Gas Corporation 
(DEPA) • Seanergy Maritime Holdings Corp. • Star Bulk Carriers • Synergy Marine • Tsakos 
Energy Navigation Ltd (TEN) • TT Hellenic Postbank

NICHOLAS BORNOZIS
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Capital Link President Nicholas Bornozis gave an interview to the Greek News about the 
upcoming forum.

Q. The 12th Capital Link Forum takes place in a bad period for Greece. What are you expecting to 
come out of it?

A. In the past we could not get Greece into the news, now we can’t get Greece out of the news. 
Greece is in the new every day. We all agree that Greece can be credited with Democracy, 
Philosophy, values of life. Greece can also be credited for creating a big crisis in Europe, but at 
the same time Greece can be credited for testing the limits of the European Union and for forcing 
everybody to put new systems in place, to prevent this crisis.

In a serious way, it’s a very challenging time for Greece. The Greek government is putting 
together a series of painful but necessary reforms. Things that needed to be done long time ago but 
haven’t; now they are implemented. As painful as they are, ultimately they will result in a 
healthier economy.

Second, for any sophisticated investor and looks at the long term, the current crisis can present 
opportunities. Because of the crisis we have assets in Greece that are undervalued, reflecting the 
current panic in the market, therefore for investors who have a long term view these assets can 
present good opportunities.

I know that when things are bad and when we have globally uncertainty and volatility, investors 
are looking to get away from risk. But at the same time, for the sophisticated investor that’s the 
time they are looking to establish themselves into new investments.

Q. What are the questions of investors and other business people you are approaching for the 
forum?

A. Before we go to the topic of investing in Greece, whether it is on stocks, bonds or into hard 
assets, people need to know what the government is doing, in terms of economic policy and what 
the likelihood of Greece is coming out of the crisis.

I think this question could be answered by Greece itself but also by the European Union. Greece 
itself has exhibited that we do have a program in place. And the EU is exhibiting, now also with 
the case of Ireland, that there is a mechanism to support these countries. So, if you can convince 
investors that there is a program and a strategy to come out of the crisis, they will start looking a 
lot more into the investments.

Frankly, people at this point they need to hear what is going on. In dealing with capital markets, 
communication is critical, especially when things are not going well. When they are going well, 
everybody is happy, but when they are not, human tendencies disappear.  And that’s when you 
need to be present and explain to the people that despite the problem, you have a strategy to cope 
with the crisis.

To this year forum focuses on updating investors on what is going on in Greece today.

Everybody wants to know why, because has been perceived as the weak link of Europe, the first 
one to come to the surface. Investors want to know whether this weak link has becoming now 
stronger and that’s what the forum is all about.

Q. Maybe they also want to compare what Greek officials will say to what they have said last 
year.

Page 3 of 6Greece Offers Opportunities to Sophisticated Investors : Greek News

6/12/2010http://www.greeknewsonline.com/?p=14147



A. Today there is a totally different set-up. It provides to investors more guidance because they 
know the framework. Last year we were heading to the crisis. This year we are in the crisis and we 
are trying to come out of it.

Q. You have organized this forum twelve times. Which one is the hardest?

A. Naturally this year is the hardest. But I hope this year’s forum will the most useful one because 
of the international context.
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Επαφές Χ. Παμπούκη με οικονομικούς παράγοντες στη Νέα 
Υόρκη
Δημοσιεύτηκε στις 01 December 2010 από τον Απόστολος Παπαποστόλου 
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Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα 
επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης όπου την Πέμπτη 2/12 θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρείας «Κάπιταλ Λινκ» («Capital Link»), που θα πραγματοποιηθεί στο 
«Μετροπόλιταν Κλαμπ» («Metropolitan Club») του Μανχάταν. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με 
οικονομικούς παράγοντες καθώς και με ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ είχε συνάντηση και με 
τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό 
τομέα και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. 
Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τρίτη αφορά τις 
εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία.
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Haris Pamboukis (archive photo)

Minister of State attends investors’ forum in NYC 
by (ANA-MPA) , P. Panagiotou 1 Dec 2010 

Minister of State Haris Pamboukis, responsible for investments, will address the 12th Annual 
Capital Link Forum, entitled "Reforming Greece, Opportunities and Challenges", set to take place 
in Manhattan's Metropolitan Club. 
 
Pamboukis and President and Deputy CEO of the NYSE Euronext Dominique Cerutti will be the 
keynote speakers in the Capital Link luncheon to be attended by senior executives. 
 
The forum will be divided into four sections, namely, the Greek government's economic policy, 
capital markets, companies trading in the Athens Stock Exchange and the global shipping 
market. 
 
On Tuesday, Pamboukis met with Archbishop Demetrios of America. 
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Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 
By Β. Παπασταματίου
Created 01/12/2010 - 17:24

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, 
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών 
της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του 
Μανχάταν. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές 
με οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε 
με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 

Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του 
NYCE Euronext, θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο 
αναμένεται να παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματίες από 
την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες. 

Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για 
τον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει 
ως θέμα, το οποίο είναι και η βασική θεματολογία του φόρουμ: "Επενδύοντας στην 
Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο". 

Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις 
τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι. 

Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία. 

Πολιτική Παμπούκης
Copyright @ 2008 Aθήνα 984 

Source URL: http://www.athina984.gr/node/128041
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Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη

Τετάρτη, 1 Δεκέμβριος 2010 - 17:24

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου αύριο 
θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan 
Club του Μανχάταν. 

 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς παράγοντες και 
ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

 
Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, θα είναι οι 
κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα.

 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από τέσσερις ενότητες.

 
Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. 
Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται.

 
Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως θέμα, το οποίο είναι και η 
βασική θεματολογία του φόρουμ: "Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό 
πλαίσιο".

 
Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι.

 
Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία.

Πηγή: www.athina984.gr

 
http://www.capital.gr/news.asp?id=1097339 

Page 1 of 1Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη - Capital.gr

3/12/2010http://www.capital.gr/NewsPrint.asp?id=1097339



Beta  

Κεντρική    Κόσμος Ελλάδα Αθλητικά Επιστήμη/Τεχνολογία Οικονομικά Υγειά Πολιτισμός

  03 December 2010 hot: κρίση χρέους στην ευρωζώνη • η οικονομία υπό πίεση • σκουπιδια • εξωγηινοι • βουλα βαβατση • video • ζετα μακρυπουλια   

 

   Ειδήσεις   

Αρχική

Ελλάδα

Κόσμος

Οικονομικά

Αθλητικά

Πολιτισμός

Επιστήμη/Τεχνολογία

Υγειά

Lifestyle

Αυτοκίνητα

Blogs

       

Επικοινωνία

 

     [  Ελλάδα  ]

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 
Athina984 
01 December 17:24 

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα 
επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη 
Νέα Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital 
Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan 
Club του Μανχάταν.  

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα 
Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με 
οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους 

επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.  

Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής 
του NYCE Euronext, θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο 
οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών 
και επιχειρηματίες από την Ελλάδα.  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες.  

Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα 
και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα 
μιλήσουν για τον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και 
θα έχει ως θέμα, το οποίο είναι και η βασική θεματολογία του φόρουμ: 
"Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και 
νομικό πλαίσιο".  

Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις 
τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι.  

Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία.  

”  
 
...ΠΗΓΗ:Athina984 
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ΗΠΑ - Επαφές του υπουργού Επικρατείας Χάρη Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 
 

Πηγή: ΑΠΕ  01/12/10-17:14 
 
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη 
Νέα Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital 
Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του Μανχάταν. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με 
οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον 
αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 
Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE 
Euronext, θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να 
παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και 
εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες. 
Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. 
Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας 
και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως 
θέμα, το οποίο είναι και η βασική θεματολογία του φόρουμ: "Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια 
νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο". 
Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και 
άλλοι. 
Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία.  
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Ισοτιμία
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010 - 18:02:17 

Επαφές Παμπούκη στις ΗΠΑ 
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου 
αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν.  
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς παράγοντες και 
ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 
 
Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, θα είναι οι κύριοι 
ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. 
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από τέσσερις ενότητες.  
 
Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. 
Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται. 
 
Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως θέμα, το οποίο είναι και η 
βασική θεματολογία του φόρουμ: "Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό 
πλαίσιο". 
 
Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι. 
 
Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία. 
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Eκτύπωση

Στη Ν. Υόρκη για επαφές με οικονομικούς παράγοντες, ο Χ. 
Παμπούκης  

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα 
Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του Μανχάταν. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς 
παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Δημήτριο. 

Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, 
θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη 
αμερικανικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων 
οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των 
επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως θέμα, το 
οποίο είναι και η βασική θεματολογία του φόρουμ: «Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική 
εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο». Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν 
διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις 
τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι. Και η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία. 

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 
Hμερομηνία :  01-12-10 
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Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2010,  17:41  

Θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές

Στη Νέα Υόρκη ο Παμπούκης
01/12  - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα 
επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη 
Νέα Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο 
Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που
θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του 
Μανχάταν. 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα 
Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με 
οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους 
επενδυτές. 

 
Ο κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, θα 
είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη 
αμερικανικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων 
οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. 
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες. 
Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα. Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των επενδύσεων στην 
χώρα μας και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
 
Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως θέμα, το 
οποίο είναι και η βασική θεματολογία του φόρουμ: «Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική 
εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο». 
 
Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι. Η 
τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία. 
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Newsbeast.gr

Επαφές Παμπούκη στις ΗΠΑ 
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου 
αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν. …

isotimia.gr • 1/12/10

Στη Ν. Υόρκη για επαφές με οικονομικούς παράγοντες, ο Χ. Παμπούκης
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου 
αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει 
επαφές με οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με …

Καθημερινή • 1/12/10

Στη Νέα Υόρκη ο Παμπούκης 
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα 
Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του Μανχάταν.Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη 
Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές.Ο κ. 
Παμπούκης και ο Domin …

Newsbeast.gr • 1/12/10

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα 
επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα 
Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του 
Μανχάταν.Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα 
Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς 
παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες 
συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.Ο 
κ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και 
εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, θα είναι οι 
κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρό …
Capital.gr • 1/12/10

Λέξεις κλειδιά: Μανχάταν Link Φόρουμ Capital
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Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

«Υπερατλαντική αλίευση 
επενδυτών» από τον Χ. 
Παμπούκη 

Μου αρέσει! Εγγραφή για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.

Ο 

υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα 
επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη 
Νέα Υόρκη, όπου την Πέμπτη θα μιλήσει στο... 
12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας 
Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν. Κατά τη 
διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο 
κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς 
παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, 
ενώ χθες συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Δημήτριο. 
Ο Χ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, 
πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του 
NYCE Euronext, θα είναι οι κύριοι ομιλητές 
στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο 

Κοινή χρήση  Αναφορά κατάχρησης  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου

24ωρο
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση 

αναμένεται να παραστούν στελέχη 
αμερικανικών εταιριών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και 
εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και 
επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο 
Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες. 
-Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής 
κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αξιωματούχοι 
κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον 
τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας και για 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
-Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές 
κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα 
έχει ως θέμα, το οποίο είναι και η βασική 
θεματολογία του φόρουμ: "Επενδύοντας στην 
Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική εποχή, το 
ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο". 
-Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που 
αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις 
τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι. 
-Η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία. 

Share :      

στις 10:44 μ.μ. 

Αρχική σελίδα 
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Σήμερα, Πέμπτη, ο κ. Παμπούκης θα μιλήσει στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, που έχει ως 
θέμα: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και 
προκλήσεις»   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ ) 

Νέα Yόρκη

Επαφές με στελέχη οικονομικών 

οργανισμών και επιχειρήσεων, 

πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στη 

Νέα Υόρκη ο υπουργός Επικρατείας 

Χ.Παμπούκη. 

 

Σήμερα, Πέμπτη, θα μιλήσει στο 

12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της 

Capital Link, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Metropolitan 

Club, του Μανχάταν.  

 

Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: 

«Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: 

Ευκαιρίες και προκλήσεις». 

 

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη 

συμμετοχή του στο φόρουμ, 

πραγματοποιεί επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων.  

 

Την Τετάρτη, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business 

Council for International Understanding (BCIU).  

 

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα 

έχει συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει 

τη λήξη της συνεδρίασης.  

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον 

αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Δημήτριο.  

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσίευση: 02 Δεκ. 2010, 09:49

Ραντεβού στη Γουόλ Στριτ

Επαφές του Χ.Παμπούκη στη Νέα Υόρκη για την προσέλκυση 
επενδύσεων
 

- -

-
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Αρχική Ειδήσεις Αθλητικά Οικονομία Ψυχαγωγία LifeStyle Τεχνολογία

HOT: ενιαιο μισθολογιο απεργιες ΔΕΚΟ ΟΤΑ ΦΠΑ ΔΝΤ spread χρηματιστηριο χρεος αναδιαρθρωση

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 | 10:57:26 πμ

Ν.Υόρκη: Στο Φόρουμ 
Επενδυτών της Capital Link ο 
υπ. Επικρατείας
09:45 2/12/2010 - Πηγή: Ναυτεμπορική

Στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας Capital Link, στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν θα μιλήσει σήμερα ο υπουργός 
Επικρατείας Χάρης Παμπούκης. Στη Wall Street την Παρασκευή. 
Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

iNews > Οικονομία > Ναυτεμπορική
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Eκτύπωση

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη  
 Ο υπουργός Επικρατείας θα μιλήσει σε φόρουμ με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.  

Ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών 
της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του Μανχάταν με θέμα του 
φόρουμ: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις». 

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη 
οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης 
Business Council for International Understanding (BCIU). 

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Wall Street, όπου θα έχει συνάντηση με 
στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Δημήτριο. 
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Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη (2/12 8:32 πμ) 

 
 
Επιστροφή

Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του 
Μανχάταν. Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: "Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και 
προκλήσεις".  
 
Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη 
οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής 
σκέψης Business Council for International Understanding (BCIU).  

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Wall Street, όπου θα έχει συνάντηση με 
στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης.  

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Δημήτριο.  
 
 

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 
e-mail: mail@kerdos.gr  

Page 1 of 1Κέρδος

3/12/2010http://www.kerdos.gr/Default.aspx?t=print.aspx&aid=1385773&ant=103



Επαφές του Χ.Παμπούκη στη Νέα Υόρκη για την προσέλκυση επενδύσεων
 

Γράφει: magnesianews.gr 
02/12/2010, 10:10
 
 
 
Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων, πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στη Νέα 
Υόρκη ο υπουργός Επικρατείας Χ.Παμπούκη. 
 
Σήμερα, Πέμπτη, θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο
Metropolitan Club, του Μανχάταν. 
 
Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: «Μεταρρυθμίζοντας την 

Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις». 
 
Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη οικονομικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων. 
 
Την Τετάρτη, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council for International 
Understanding (BCIU). 
 
Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση με στελέχη 
του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.
Δημήτριο.  
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«Υπερατλαντική αλίευση επενδυτών» από τον Χ. Παμπούκη
Δημοσίευση 02/12/2010 08:43 Ανανέωση 02/12/2010 08:51

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου την Πέμπτη θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της 
εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του Μανχάταν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με 
οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

Ο Χ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της Capital Link, στο οποίο αναμένεται να 
παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται από τέσσερις ενότητες.

-Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αξιωματούχοι κυβερνητικών φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των 
επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
-Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως θέμα, το οποίο είναι και η βασική θεματολογία του φόρουμ: "Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια 
νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο". 
-Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια 
και άλλοι. 
-Η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία.

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της 
δεξαμενής σκέψης Business Council for International Understanding (BCIU).

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της 
ημερήσιας συνεδρίασης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

Πηγή: newscode.gr
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«Υπερατλαντική αλίευση επενδυτών» από τον Χ. Παμπούκη
Δημοσίευση 02/12/2010 08:36 Ανανέωση 02/12/2010 08:39

Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου την Πέμπτη θα μιλήσει στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του Μανχάταν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας 
του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης θα έχει επαφές με οικονομικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ χθες συναντήθηκε με τον 
αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

Ο Χ. Παμπούκης και ο Dominique Cerutti, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του NYCE Euronext, θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο γεύμα της 
Capital Link, στο οποίο αναμένεται να παραστούν στελέχη αμερικανικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι 
δημόσιων οργανισμών και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας Capital Link Νίκο Μπορνόζη, το φόρουμ αποτελείται 
από τέσσερις ενότητες.

-Η πρώτη αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αξιωματούχοι κυβερνητικών 
φορέων θα μιλήσουν για τον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
-Η δεύτερη ενότητα αφορά τις αγορές κεφαλαίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα έχει ως θέμα, το οποίο είναι και η βασική θεματολογία του 
φόρουμ: "Επενδύοντας στην Ελλάδα: Μια νέα επενδυτική εποχή, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο". 
-Η τρίτη αφορά τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τον τραπεζιτικό τομέα, 
τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλοι. 
-Η τέταρτη ενότητα αφορά τη ναυτιλία.

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε 
πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council for International Understanding (BCIU).

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης 
και θα σημάνει τη λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

Τελευταία Ενημέρωση: 08:36
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Επαφές Χάρη Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 

Στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν, θα μιλήσει σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης. 
Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη 
οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής 
σκέψης Business Council for International Understanding (BCIU).

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα 
επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει 
συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της 
Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της 
ημερήσιας συνεδρίασης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης 
είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Δημήτριο. 
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Στη Νέα Υόρκη, για προσέλκυση επενδύσεων, ο Παμπούκης (
2-12-2010) - Pathfinder.gr 
Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων,πραγματοποιεί αυτές 
τις ημέρες στη Νέα Υόρκη ο υπουργός ΕπικρατείαςΧ. Παμπούκης. Σήμερα θα μιλήσει 
στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της CapitalLink, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν.Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: «Μεταρ.. 

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη (2-12-2010) - Kerdos 
Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο 
Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν. Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: 
"Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις". Ο κ. Παμπούκης, εκτός 
από τη συ.. 

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη (2-12-2010) - Kathimerini 
Ο υπουργός Επικρατείας θα μιλήσει σε φόρουμ με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην 
Ελλάδα. Ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν με θέμα του φόρουμ: «Μεταρρυθμίζοντας την 
Ελλάδα: Ευκαιρί.. 

Επαφές του υπουργού Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη, στη Νέα 
Υόρκη (2-12-2010) - Express.gr 
 Ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο 
ΕτήσιοΦόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί 
στοMetropolitan Club, του Μανχάταν. Θέμα του φετινού φόρουμ 
είναι:"Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις". Ο κ. Παμπούκης, 
εκτός.. 

ΗΠΑ - Επαφές του υπουργού Επικρατείας Χάρη Παμπούκη στη 
Νέα Υόρκη (1-12-2010) - Express.gr 
Ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα επενδύσεων, Χάρης 
Παμπούκης,βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου αύριο θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτώντης εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club 
τουΜανχάταν.Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Παμπούκης 
θα έχε.. 
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Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 
ΑΘΗΝΑ 02/12/2010 

   Ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας 
Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν. Θέμα του 
φετινού φόρουμ είναι: "Μεταρρυθμίζοντας την 
Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις".  
 
    Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή 
του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με 
στελέχη οικονομικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με 
μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council 
for International Understanding (BCIU). 
 
    Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας 
θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει 
συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της 
Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της 
ημερήσιας συνεδρίασης.  
 
    Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ.

Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.  

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 | 11:30:55 
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Παμπούκης: Διαμορφώνουμε νέο τοπίο για 
επενδύσεις 
ΑΘΗΝΑ 02/12/2010 

Στις "μεγάλες αλλαγές" που συντελούνται στην 
χώρα μας για να διαμορφωθεί ένα "υγιές και 
ελκυστικό" περιβάλλον για επενδύσεις
αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης. 
 
Οι δηλώσεις έγιναν σε γεύμα στα πλαίσια του 
12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας 
Capital Link, που πραγματοποιείται στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν.  
 
Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη 
αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων,
κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο χωρών, 
εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, ενώ το φόρουμ διοργανώθηκε και 
με τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου της 
Νέας Υόρκης. 
 
Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των 
μεταρρυθμίσεων για τη "διαμόρφωση μιας 
νέας εποχής" στον τομέα των επενδύσεων 

στην χώρα μας, επαινώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα
αποτελέσματα του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα. 
 
Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι "διπλά 
προσεκτικοί και συντηρητικοί", ενώ παράλληλα το "ελληνικό ζήτημα" έχει προβληθεί πολύ σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ο κ. Παμπούκης, "εργαζόμαστε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε την 
πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό σ' ένα φιλικό και ελκυστικό τόπο για επενδύσεις". 
 
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των επενδύσεων 
στην Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
 
"Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;", διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι 
η κρίση ανοίγει πράγματι ένα "παράθυρο ευκαιρίας" για βαθιές δημοσιονομικές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, αντί να στηρίζεται σε έκτακτα προσωρινά μέτρα, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν. 
 
Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις ανισορροπίες, να 
εκσυγχρονίσει την οικονομία με σχέδια δράσης στους νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας. 
 
Ως δεύτερο ερώτημα έθεσε το: αν η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να ξεπεράσουν την τρέχουσα 
οικονομική κρίση; 
 
Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στη διεθνή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας γεγονότα και παραδείγματα
που συντέλεσαν στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για "ένα νέο παγκόσμιο 
μοντέλο διακυβέρνησης".  
 
Ένα μοντέλο που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει για την ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά 
ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και
ευτυχισμένο μέλλον για τους πολίτες του κόσμου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει ασπίδες για τα ευάλωτα τμήματα των κοινωνιών, την αξιοπρεπή 
εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
Ο κ. Παμπούκης τόνισε επίσης ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο ένα "παγκόσμιο όραμα που 
θα προάγει τη διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το συντονισμό. Και γι' αυτό πρέπει
να εργαστούμε σκληρά". 
 
Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την προσπάθεια της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα στον τομέα 
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της ανάπτυξης, με διαφάνεια για την εφαρμογή των στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές αποτελούν 
συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  
 
Ειδική αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των επενδύσεων, που δεν είναι 
μόνο θέμα εξασφάλισης "γρήγορης επένδυσης", όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική πράξη, αλλά 
μια "συνολική αντίληψη". 
 
Καταλήγοντας, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι "πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται μία από τις πιο δύσκολες 
περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα 
ενάντια σε απαισιόδοξες προβλέψεις. Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα 
προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε". 
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Στη Νέα Υόρκη, για προσέλκυση επενδύσεων, ο Παμπούκης
Reporter.gr 

χτες | 10:08, ανανέωση: χτες | 11:05

Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων, 
πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Επικρατείας 
Χ. Παμπούκης.

Σήμερα θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, 
που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του Μανχάταν. Θέμα 
του φετινού φόρουμ είναι: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και 
προκλήσεις».

Αύριο ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Wall Street όπου θα έχει συνάντηση με στελέχη του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ενώ θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης.
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Ραντεβού στη Γουόλ Στριτ
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010 10:17 πμ
 

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη για την 
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα

 
Σήμερα, Πέμπτη, ο κ. Παμπούκης θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital 
Link, που έχει ως θέμα: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις».

Νέα Yόρκη: Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων, πραγματοποιεί 
αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Επικρατείας της Ελλάδας Χ.Παμπούκης.

Την Πέμπτη, θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του Μανχάταν. 

Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις».

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη 
οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. 

Την Τετάρτη, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council for 
International Understanding (BCIU). 

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση 
με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής, κ. Δημήτριο. 

 
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, news.in.gr
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Επαφές του υπουργού Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη, στη 
Νέα Υόρκη
Ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του 
Μανχάταν. Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: "Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και 
προκλήσεις". Ο κ. Παμπούκης, εκτός.
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

02 Δεκ. 12:22

Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων, πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στη Νέα 
Υόρκη ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης. Μεταξύ άλλων σήμερα θα πραγματοποιήσει ομιλία στο 
12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του 
Μανχάταν. Σημειώνεται ότι αύριο ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει 
συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης. 
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Επαφές του Χ.Παμπούκη στη Νέα Υόρκη για την 
προσέλκυση επενδύσεων
Αθήνα - Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010  

Ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της 
εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του Μανχάταν. Θέμα του φετινού 
φόρουμ είναι: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις».  
 
Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη οικονομικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council 
for International Understanding  
(BCIU).  
 
Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση με 
στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης.  
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Δημήτριο.  

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=370739&dt=02/12/2010 
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Login Edit 
Χ. Παμπούκης: Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε 

Naftemporiki 2010-12-02 
υπουργός Επικρατείας  έστειλε ο» θα προχωρήσουμε μπροστά«Μήνυμα αισιοδοξίας ότι 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του  το οποίο, κατά την ομιλία του σε γεύμα, Χάρης Παμπούκης
του Metropolitan Club στο Link  Capitalου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας 12

τις πιο δύσκολες περιόδους της  η Ελλάδα διέρχεται μία από, Πράγματι«. Μανχάταν
για να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα  αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ, σύγχρονης ιστορίας της

Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ να πω με  .ενάντια σε απαισιόδοξες προβλέψεις
Είμαστε αποφασισμένοι να. μπροστά σιγουριά ότι θα προχωρήσουμε ... 

Read full article Post a Comment Email this Page Sms this Page RSS 
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Ομιλία Παμπούκη σε επενδυτές στο Μανχάταν 
Δημοσίευση: 02.12.10. // 23:22 Τελευταία επεξεργασία: 02.12.10. // 23:22 

  

Στις "μεγάλες αλλαγές" που συντελούνται στην χώρα μας για να διαμορφωθεί ένα "υγιές και 
ελκυστικό" περιβάλλον για επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης. 

Οι δηλώσεις έγιναν σε γεύμα στα πλαίσια του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital 
Link, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Club, του Μανχάταν. 

Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο χωρών, εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 
ενώ το φόρουμ διοργανώθηκε και με τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. 

Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων για τη "διαμόρφωση μιας νέας εποχής" στον 
τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας, επαινώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου και εκφράζοντας 
τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση των επενδυτικών 
ευκαιριών στην Ελλάδα. 

Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι "διπλά 
προσεκτικοί και συντηρητικοί", ενώ παράλληλα το "ελληνικό ζήτημα" έχει προβληθεί πολύ σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ο κ. Παμπούκης, "εργαζόμαστε σκληρά για να 
αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό σ' ένα φιλικό και 
ελκυστικό τόπο για επενδύσεις". 
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Media Alerts 

NYSE Euronext Celebrates 6th Annual Greek Day at the New 
York Stock Exchange  
 
Haris Pamboukis, Minister of the State of Greece, Rings The 
Closing Bell® 

For Release: 02 Dec 10  

Who/What:   
On Friday, December 3, Haris Pamboukis, Minister of the State of 
Greece, will visit the New York Stock Exchange (NYSE) to 
celebrate the 6th Annual Greek Day.  In honor of the occasion, Mr. 
Pamboukis will ring the NYSE Closing Bell, joined by Greek 
government officials and NYSE-listed company executives. 
  
Greek Day at the NYSE is organized in cooperation with the annual 
Capital Link Greek Forum. The 12th Annual Capital Link Greek 
Forum, "Reforming Greece: Opportunities and Challenges” takes 
place today, December 2nd. For information on the forum please 
visit www.capitallinkforum.com. 
  
Greece-based companies participating in the NYSE event 
include:  
• Costamare, Inc. (NYSE: CMRE) 
• Danaos Corporation (NYSE: DAC) 
• Seanergy Maritime Holdings Corp. (NYSE: SHIP) 
• Star Bulk Carriers (NYSE: SBLK) 
• Tsakos Energy Navigation Limited (NYSE: TNP) 
  
When/Where:  
Friday, December 3, 2010 
NYSE – Security Checkpoint at Exchange & Broad Streets 
3:30 p.m.  Media escorted into the building for bell ringing 
4:00 p.m.  The Closing Bell rings 
  
Contact: 
Media interested in covering the bell ringing MUST contact Judy 
Shaw at 212.656.4290 or jshaw@nyx.com.  
  
Photo/Video: 
Photos available via Associated Press/New York (212.621.1902), 
Reuters America (646.223.6285) and Bloomberg Photo 
(212.617.3420). The Closing Bell (starting at 3:59 p.m.) feed is 
available via Ascent loop #4009. Media seeking footage via The 
Switch please should contact the NYSE Broadcast at 212.656.5483. 
  
Webcast (NYSE Closing Bell): 
A live webcast of The Closing Bell (beginning at 3:59 p.m.) will be 
available on the homepage of nyse.com. 
  

### 
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Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010, 08:46 

Στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας Capital Link, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club του Μανχάταν, αναμένεται να μιλήσει 
σήμερα ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης.

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, με θέμα 
«Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις» έχει επαφές με 
στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί της Wall Sreet, όπου θα 
συναντηθεί με στελέχη του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη 
λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης.  
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε και συνάντηση με τον 
αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010, 08:46

 

Page 1 of 2Zougla online - Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη

3/12/2010http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=213909&cid=6



           

Αρχική Σελίδα >> ΠΑΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ  

Επιστροφή

Επαφές Παμπούκη στη Νέα Υόρκη 
Πέμ. 02 Δεκεμβρίου 2010, 12:15

 

Ο
υπουργός Επικρατείας, 
Χάρης Παμπούκης, θα 
μιλήσει σήμερα στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ 

Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, 
που θα πραγματοποιηθεί στο 
Metropolitan Club, του Μανχάταν με 
θέμα του φόρουμ: 
«Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: 
Ευκαιρίες και προκλήσεις». 

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη 
συμμετοχή του στο φόρουμ, 
πραγματοποιεί επαφές με στελέχη 
οικονομικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό 
εργασίας με μέλη της δεξαμενής 
σκέψης Business Council for International Understanding (BCIU). 

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Wall Street, όπου θα έχει συνάντηση με 
στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Δημήτριο. 
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Capital Link: 12ο ετήσιο συνέδριο στη Νέα 
Υόρκη

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2010 18:18

Η Capital Link πραγματοποίησε σήμερα στο Metropolitan Club της Νέας 
Υόρκης, το 12ο Ετήσιο Συνέδριό της, με θέμα «Μεταρρυθμίζοντας την 
Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις». Το Ελληνικό Συνέδριο της Capital Link 
αποτελεί ένα θεσμό που προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της επενδυτικής 
κοινότητας της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φετινή προσέλευση 
ξεπέρασε τους χιλίους συμμετέχοντες.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Επικρατείας Χ. 
Παμπούκη και σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την 
υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής και 
επενδυτικής κοινότητας για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο χώρο της Ελληνικής οικονομίας, τις 
προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα και την 
ευρύτερη περιοχή. Επισημάνθηκαν και οι πρόσφατες κυβερνητικές και ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο παρείχε ενημέρωση σχετικά με την κυβερνητική οικονομική 
στρατηγική, πολιτικές και στόχους, τις κεφαλαιαγορές, το Χρηματιστήριο και τους 
κύριους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, 
οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες και τα ακίνητα, που συμπληρώθηκαν με επιμέρους 
παρουσιάσεις. Το Συνέδριο παρείχε μεγάλες δυνατότητες για δικτύωση με βασικές 
επιχειρήσεις, επενδυτικές κοινότητες και κυβερνητικά στελέχη.
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Επαφές του υπουργού Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη, στη Νέα Υόρκη 
 

Πηγή: ΑΠΕ  02/12/10-08:26 
 
 Ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του 
Μανχάταν. Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: "Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και 
προκλήσεις". Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές 
με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. 
 
Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council for International 
Understanding (BCIU). 
Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει 
συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της 
ημερήσιας συνεδρίασης. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, 
συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. 
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Capital Link : Διοργανώνει το 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών  

Στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας Capital Link, στο Metropolitan 
Club του Μανχάταν θα μιλήσει σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης. 
Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: 'Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και 
προκλήσεις'. 

Παράλληλα, ο κ. Παμπούκης έχει επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business 
Council for International Understanding (BCIU). 

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Wall Street, όπου θα 
έχει συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη 
λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης. 

  

news.in.gr  
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Επαφές του Χ.Παμπούκη στη Νέα Υόρκη για την 
προσέλκυση επενδύσεων  

(10:25 - 02/12/10) 

  
  
Σήμερα, Πέμπτη, ο κ. Παμπούκης θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, που 

έχει ως θέμα: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις»  

Επαφές με στελέχη οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων, πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στη 

Νέα Υόρκη ο υπουργός Επικρατείας Χ.Παμπούκη. 

 

Σήμερα, Πέμπτη, θα μιλήσει στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του Μανχάταν.  

 

Θέμα του φετινού φόρουμ είναι: «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις». 

 

Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη 

οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων.  

 

Την Τετάρτη, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council for International 

Understanding (BCIU).  

 

Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση με 

στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης.  

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο 

Αμερικής, κ. Δημήτριο.   

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ  
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Ο Χάρης Παμπούκης, στη Νέα Υόρκη  

2/12/2010 

Ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, θα μιλήσει σήμερα στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών 
της εταιρίας Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, του Μανχάταν. Θέμα του 
φετινού φόρουμ είναι: "Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις".  
 
    Ο κ. Παμπούκης, εκτός από τη συμμετοχή του στο φόρουμ, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη οικονομικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων. Χθες, είχε πρωινό εργασίας με μέλη της δεξαμενής σκέψης Business Council for 
International Understanding (BCIU). 
 
    Την Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση με στελέχη 
του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της ημερήσιας συνεδρίασης.  
 
    Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παμπούκης είχε, επίσης, συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Δημήτριο. 
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Χ. Παμπούκης: Νέο μοντέλο ανάπτυξης στην 
Ελλάδα

Πέμπτη, 2 Δεκέμβριος 2010 - 23:56

Για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης στο πλαίσιο του 12ου Ετήσιο 
Συνέδριο της  Capital Link στη Νέα Υόρκη με θέμα "Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις". 
 
"Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνουμε μια ανταγωνιστική οικονομία απλά καταφεύγοντας σε κλασικές μεθόδους 
μείωσης μισθών; αντ’ αυτού πρέπει να επενδύσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, ενσωματώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια, κατανοώντας και αξιοποιώντας τις κρυφές δυνάμεις της Ελλάδας", δήλωσε ο 
υπουργός Επικρατείας. 
 
Σημείωσε παράλληλα ότι "υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, στα σημερινά επίπεδα, και ιδιαίτερα όταν η 
ανταγωνιστικότητα αποκατασταθεί. Υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες ανάπτυξης, που δημιουργούνται από τις 
μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλουν σε μια βιώσιμη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και μια επακόλουθη θεαματική βελτίωση των προβλέψεων των φορολογικών και χρεωστικών αναλογιών. 
Υπάρχει ένα μικρότερο απόθεμα δημόσιων και ιδιωτικών οφειλών, απ’ ότι σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Το 
πρόβλημά μας είναι το δημόσιο χρέος όχι το συνολικό χρέος. Υπάρχουν σημαντικά αχρησιμοποίητα κονδύλια της ΕΕ 
για την προώθηση δημόσιων επενδύσεων, σε μεσαία και μεγάλα αναξιοποίητα και εγκαταλελειμμένα έργα υποδομής 
στα επόμενα τρία χρόνια". 
  
Μίλησε επίσης για ένα "επιθετικό και μελετημένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που καλύπτει τους τομείς μεταφοράς, 
κοινής ωφέλειας, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, τυχερών παιχνιδιών και τραπεζών". Όπως επισήμανε το πρόγραμμα 
"περιλαμβάνει άμεσες πωλήσεις, συμβάσεις παραχώρησης, αρχικές δημόσιες προσφορές και στρατηγικές συνεργασίες. 
Υπάρχει ένα τεράστιο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που περιλαμβάνει γη, παράκτιες ζώνες, ξενοδοχεία και 
άλλα τουριστικά περιουσιακά στοιχεία, όλα υπό κρατική ιδιοκτησία και ελέγχου αυτή τη στιγμή, που αποτελεί μια από 
τις προτεραιότητές μας ανάπτυξης, κυρίως μέσω δημόσιων-ιδιωτικών συμπράξεων" και πρόσθεσε: "Υπάρχει μια 
δυναμική Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα η οποία ελέγχει ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς ναυτιλίας. Υπάρχει ένα 
υψηλό ανθρώπινο δυναμικό για να στηρίξει τις προσπάθειες μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο 
ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ΕΕ. Και, τέλος, υπάρχει μια ισχυρή δέσμευση – όπως ορίζεται στο νέο Fast 
Track πλαίσιο – να υποστηρίξει και διευκολύνει τις ξένες άμεσες επενδύσεις". 
 
"Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να δώσουμε μια νέα ώθηση στην Ελληνική 
οικονομία", τόνισε ο κ. Παμπούκης και πρόσθεσε: "Να αφήσουμε τους παλιούς τρόπους πίσω μας – τρόπους που 
απέτυχαν να προσφέρουν ό,τι η χώρα μας και οι άνθρωποι της αξίζουν. Για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια χώρα 
υπέρ των επενδύσεων με ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο προβλέπει μακροπρόθεσμα 
επωφελή αποτελέσματα για την επενδυτική κοινότητα και τον Ελληνικό λαό".
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Χ.Παμπούκης: To Fast Track δεν φέρνει από μόνο του επενδύσεις 
Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 10:16 
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1905093 

 
 
Στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, αναφέρθηκε ο 
υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης σε δηλώσεις του μετά την χθεσινή ομιλία του [Βλέπε άρθρο] στο γεύμα του 
12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας Capital Link, στο Metropolitan Club του Μανχάταν.  
 
«Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση», τόνισε ο υπουργός 
Επικρατείας, επισημαίνοντας ότι «τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, 
εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στην χώρα μας».  
 
«Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές γιατί δεν μπορεί να 
υπολογίσει κανείς την απόσβεση », παρατήρησε ο κ. Παμπούκης. Όπως είπε, το βασικότερο είναι η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος σταθερότητας και διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει πολλαπλές 
μορφές: από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά και 
ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος.  
 
Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το Fast Track, ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του Fast Track 1 είναι η 
επιτάχυνση, διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 
και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες. «Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν 
να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική», παρατήρησε, για να σημειώσει στη συνέχεια: «Δεν φτάνει μόνο να λέμε 
πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε, με κάθε ευκαιρία, να επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα 
βήματα ... Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν πρόκειται να φέρει από μόνος του επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει 
ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί σταδιακά το momentum που χρειάζεται για να 
αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». 
 
 
 
Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος στον τομέα των επενδύσεων, ο κ. 
Παμπούκης απάντησε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία πολλών υπουργείων, οι 
καρποί της οποίας θα εξαρτηθούν από τον συντονισμό των δράσεων. Όπως διευκρίνισε, το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει 
καμία σχέση με το μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. Στο σημείο 
αυτό εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η δύναμις των πραγμάτων» και «οι συγκεκριμένες προκλήσεις», που καλείται να 
αντιμετωπίσει η Ελλάδα σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων 
που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική. 
 
 
 
Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων της, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης και την επιστροφή της 
Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη.  
 
 
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η ανάδειξη της 
ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς όπως η ενέργεια, ο 
τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.  
 
 
 
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Capital Link, Νικόλας 
Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλης Κασκαρέλης. Αναφερόμενος 
στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις 
και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να διορθώσει θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να αναπτύξει το δυναμικό της.  
 
Ο πρέσβης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές» για την αντιμετώπιση της κρίσης και 
επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα, που πριν λίγους μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα 
καταδικασμένη να αποτύχει, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις». 
 
 
 
Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην κρίση και τις 
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προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που αποφάσισε να προχωρήσει σε τόσες πολλές 
μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. Μίλησε για τη στρατηγική 
γεωγραφική θέση της χώρας μας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των 
Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για να ζει κάποιος και να εγκαταστήσει τη 
βάση της επιχείρησής του». Καταλήγοντας, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, 
παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις. 
 
 
 
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στελέχη 
ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  
 
Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού Επικρατείας, με τη στήριξη του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ομίλου Citigroup και της εταιρείας TEN LTD και 
πολλών άλλων χορηγών.  
 
πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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ΗΠΑ - Δηλώσεις υπουργού Επικρατείας Χάρη Παμπούκη για επαφές στη 
Νέα Υόρκη - Ομιλίες στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ της Capital Link
3 Δεκεμβρίου 2010 (08:10 UTC+2)

του ανταποκριτή μας Π. Παναγιώτου

"Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να 
μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της 
Ελλάδας από την κρίση", τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι "τις 
επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους 
λόγους μπορεί να γίνουν στην χώρα μας".

Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την χθεσινή ομιλία του στο γεύμα 
του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν, αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε 
να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, με την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των 
μη επιχειρηματικών κινδύνων.

"Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές 
γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόσβεση ", σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι "το 
βασικότερο που πρέπει να έχει κανείς υπόψη, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας 
και διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει πολλαπλές 
μορφές. Από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με 
ανεπίτρεπτες νομικά και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα 
του νομικού καθεστώτος".

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το Fast Track, ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του Fast 
Track 1 είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική 
δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη 
μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες. "Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη χώρα 
ανταγωνιστική", υπογράμμισε.

"Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό που 
προσπαθούμε, με κάθε ευκαιρία, να επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα 
βήματα", είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν πρόκειται να 
φέρει από μόνος του επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί σταδιακά το μομέντουμ που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η 
ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο".

Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού 
προγράμματος στον τομέα των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για 
συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία πολλών Υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα 
εξαρτηθούν από τον συντονισμό των δράσεων. Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει 
καμία σχέση με το μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού 
προγράμματος .

Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι "η δύναμις των πραγμάτων" και "οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις" , που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν 
στην εφαρμογή των καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα 
ανταγωνιστική.

Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των στόχων και των 
προγραμμάτων της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της 
τρέχουσας κρίσης και την επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη.

Ομιλητές και θέματα στο επενδυτικό φόρουμ

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η ανάδειξη 
της ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς 
όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του 
Capital Link, Νικόλας Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις 
ΗΠΑ, Βασίλης Κασκαρέλης.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να 
διορθώσει θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν 
στη χώρα να αναπτύξει το δυναμικό της.

Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι "δεν υπάρχουν μαγικές 
συνταγές" για την αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι "η 
Ελλάδα, που πριν λίγους μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, 
κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις".

Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην 
κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που 
αποφάσισε να προχωρήσει σε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να 
μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, 
ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων, 
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υπογραμμίζοντας ότι "η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για να ζει κάποιος και να 
εγκαταστήσει τη βάση της επιχείρησής του".

Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές 
ευκαιρίες για επενδύσεις.

Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και στελέχη ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα.

Ο γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε 
στο γεγονός ότι η δημόσια τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση "προχωρούν χέρι με χέρι" και ότι 
είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες.

Ο Γιώργος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει στις 
ΔΕΚΟ, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά χρειάζεται να 
διορθωθούν οι δομικές τους ανεπάρκειες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν.

Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 
αναφέρθηκε στη μακρά ιστορία που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (πχ αεροδρόμιο 
Αθηνών, σύζευξη Ρίου-Αντιρρίου κλπ), όπως και στις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν για 
μελλοντικές συμπράξεις, κυρίως σε έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα δώσουν ώθηση την 
περιφερειακή ανάπτυξη και θα αποτελέσουν "πυλώνα για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη" 
της χώρας.

Τέλος, ο γγ Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους 
επιχειρηματίες να επενδύσουν στον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τη "βαριά βιομηχανία" της 
χώρας, ενώ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα 
διέρχεται μια δύσκολη περίοδο (λόγω έλλειψης επενδύσεων, υψηλή αναλογία τιμής/παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε σχέση με γειτονικές χώρες κλπ),παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, που στοχεύουν να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν τουριστικό προορισμό για όλο 
το χρόνο, να προσελκύσουν νέες αγορές (Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
επενδύσεις και να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία.

Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού 
Επικρατείας, με τη στήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
του Ομίλου Citigroup και της εταιρείας TEN LTD και πολλών άλλων χορηγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

© 1994-2010 ΑΠΕ - ΜΠΕ 
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Παμπούκης: "Μεγάλες αλλαγές στη χώρα για να διαμορφωθεί ένα υγιές και ελκυστικό 
περιβάλλον" 
Υποβλήθηκε στις Παρ, 03/12/2010 - 01:17. 

Στις "μεγάλες αλλαγές" που συντελούνται στην χώρα μας για 
να διαμορφωθεί ένα "υγιές και ελκυστικό" περιβάλλον για 
επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης, μιλώντας κατά τη διάρκεια γεύματος, μέσα στα 
πλαίσια του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας 
Capital Link, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Club, 
του Μανχάταν.

Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη αμερικανικών και 
ελληνικών επιχειρήσεων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο 
χωρών, εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, ενώ το φόρουμ διοργανώθηκε και με τη 
συνεργασία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. 

Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων για τη 
"διαμόρφωση μιας νέας εποχής" στον τομέα των επενδύσεων 
στην χώρα μας, επαινώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου 

και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση των επενδυτικών ευκαιριών στην 
Ελλάδα.

Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι "διπλά προσεκτικοί και συντηρητικοί", 
ενώ παράλληλα το "ελληνικό ζήτημα" έχει προβληθεί πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρ' όλα αυτά, τόνισε ο κ. Παμπούκης, "εργαζόμαστε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα 
από ένα εχθρικό σ' ένα φιλικό και ελκυστικό τόπο για επενδύσεις".

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να 
κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

"Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;", διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανοίγει πράγματι 
ένα "παράθυρο ευκαιρίας" για βαθιές δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντί να στηρίζεται σε έκτακτα προσωρινά 
μέτρα, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις ανισορροπίες, να εκσυγχρονίσει την οικονομία με σχέδια 
δράσης στους νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ως δεύτερο ερώτημα έθεσε το: αν η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να ξεπεράσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση;

Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στη διεθνή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας γεγονότα και παραδείγματα που συντέλεσαν στη 
σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για "ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης".

Ένα μοντέλο που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει για την ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο μεγάλο 
πρόβλημα. Ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και ευτυχισμένο μέλλον για τους πολίτες του κόσμου. Ένα 
πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει ασπίδες για τα ευάλωτα τμήματα των 
κοινωνιών, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο κ. Παμπούκης τόνισε επίσης ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο ένα "παγκόσμιο όραμα που θα προάγει τη διεθνή 
συνεργασία, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το συντονισμό. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά".

Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την προσπάθεια της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα στον τομέα της ανάπτυξης, με διαφάνεια 
για την εφαρμογή των στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές αποτελούν συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

Ειδική αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των επενδύσεων, που δεν είναι μόνο θέμα εξασφάλισης 
"γρήγορης επένδυσης", όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική πράξη, αλλά μια "συνολική αντίληψη".

Καταλήγοντας, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι "πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης 
ιστορίας της, αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα ενάντια σε απαισιόδοξες προβλέψεις. Απευθύνομαι 
σε όλους σας και μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρασκευή 03/12/2010

Πολιτική Media Οικονομία Αθλητισμός Lifestyle Συνεντεύξεις World news
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Χ.Παμπούκης: οι επενδυτές είναι διπλά προσεκτικοί και συντηρητικοί
3/12/2010 2:55:00 πμ | Εύη Απολλωνάτου

Σε φόρουμ επενδυτών στον Μανχάταν για τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις 

και τις προοπτικές που διαγράφονται μίλησε την Πέμπτη ο υπουργός 

Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης.  

 

Στις "μεγάλες αλλαγές" που συντελούνται στην χώρα μας για να διαμορφωθεί 

ένα "υγιές και ελκυστικό" περιβάλλον για επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός 

Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, μιλώντας κατά τη διάρκεια γεύματος, μέσα 

στα πλαίσια του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, 

που πραγματοποιείται στο Metropolitan Club, του Μανχάταν. Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη αμερικανικών 

και ελληνικών επιχειρήσεων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο χωρών, εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών, ενώ το φόρουμ διοργανώθηκε και με τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. 

 

Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων για τη "διαμόρφωση μιας νέας εποχής" στον τομέα των 

επενδύσεων στην χώρα μας, επαινώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα 

αποτελέσματα του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα. 

 

Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι "διπλά προσεκτικοί και 

συντηρητικοί", ενώ παράλληλα το "ελληνικό ζήτημα" έχει προβληθεί πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ο 

κ. Παμπούκης, "εργαζόμαστε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό 

σ' ένα φιλικό και ελκυστικό τόπο για επενδύσεις". 

 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε 

να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται. 

 

"Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;", διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανοίγει 

πράγματι ένα "παράθυρο ευκαιρίας" για βαθιές δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντί να στηρίζεται σε 

έκτακτα προσωρινά μέτρα, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν. 

 

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις ανισορροπίες, να εκσυγχρονίσει την οικονομία 

με σχέδια δράσης στους νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

 

Ως δεύτερο ερώτημα έθεσε το: αν η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να ξεπεράσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση; 

 

Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στη διεθνή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας γεγονότα και παραδείγματα που συντέλεσαν 

στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για "ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης". Ένα 

μοντέλο που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει για την ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο μεγάλο 

πρόβλημα. Ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και ευτυχισμένο μέλλον για τους πολίτες του 

κόσμου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει ασπίδες για τα ευάλωτα 

τμήματα των κοινωνιών, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Ο κ. Παμπούκης τόνισε επίσης ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο ένα "παγκόσμιο όραμα που θα προάγει τη 

διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το συντονισμό. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά". 
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Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την προσπάθεια της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα στον τομέα της ανάπτυξης, με 

διαφάνεια για την εφαρμογή των στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές αποτελούν συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών 

επιχειρήσεων ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδική αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των 

επενδύσεων, που δεν είναι μόνο θέμα εξασφάλισης "γρήγορης επένδυσης", όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική 

πράξη, αλλά μια "συνολική αντίληψη". 

 

Καταλήγοντας, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι "πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της 

σύγχρονης ιστορίας της, αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα ενάντια σε απαισιόδοξες 

προβλέψεις. Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε 

αποφασισμένοι να πετύχουμε". 

 

Πηγή: ΑΠΕ 

 

 

Κλείσιμο Παραθύρου
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Παμπούκης: Αναγκαιότητα το fast track
Posted on 03/12/2010 by blogs 

«Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της 

Capital Link, είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο, που 

υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας 

ότι «τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις 

προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στη χώρα μας».

Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που 

απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, με 

την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των μη επιχειρηματικών κινδύνων.

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το fast track, υπογράμμισε ότι η ουσία 

του είναι η επιτάχυνση, διότι με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική 

δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος 

της αίτησης για μελέτη μπορεί να φθάσει τους 48 μήνες. «Αυτά τα 

δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική» 

σημείωσε.

Ο υπουργός Επικρατείας επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην 

υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων της, υπογραμμίζοντας τη 

σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης 

και την επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη.

This entry was posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Bookmark the permalink. 

Simatoros eXpress 
" AΡΧΕΣΘΑΙ ΜΑΘΩΝ , ΑΡΧΕΙΝ 
ΕΠΙΣΤΗΣΕΙ "

Page 1 of 2Παμπούκης: Αναγκαιότητα το fast track | Simatoros eXpress

3/12/2010http://simatoros.wordpress.com/2010/12/03/%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%...





Ομιλία Παμπούκη στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ της Capital Link 
03.12.10 
"Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση", τόνισε ο 
υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι "τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, 
αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στην χώρα μας". Ο κ. 
Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την χθεσινή ομιλία του στο γεύμα του 12ου Ετήσιου 
Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club του Μανχάταν, 
αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα 
φιλοεπενδυτική, με την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των μη επιχειρηματικών κινδύνων. 

"Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές γιατί δεν μπορεί 
να υπολογίσει κανείς την απόσβεση ", σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι "το βασικότερο που πρέπει να 
έχει κανείς υπόψη, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος 
γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει πολλαπλές μορφές. Από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που 
δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που 
σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος".

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το Fast Track, ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του Fast Track 1 
είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική δραστηριότητα μπορεί 
να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες. "Αυτά 
τα δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική", υπογράμμισε.

"Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε, με κάθε 
ευκαιρία, να επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα βήματα", είπε χαρακτηριστικά και 
πρόσθεσε: "Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν πρόκειται να φέρει από μόνος του επενδύσεις, αλλά κάποιος 
που έχει ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί σταδιακά το μομέντουμ που 
χρειάζεται για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα δεν 
είναι ακατόρθωτο".

Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος στον 
τομέα των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τη 
συνεργασία πολλών Υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα εξαρτηθούν από τον συντονισμό των δράσεων. 
Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με το μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να 
υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού προγράμματος .

Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι "η δύναμις των πραγμάτων" και "οι συγκεκριμένες προκλήσεις" , που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των 
καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική.

Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων της, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης και την 
επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη.

Ομιλητές και θέματα στο επενδυτικό φόρουμ

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η ανάδειξη της 
ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς όπως η 
ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Capital Link, 
Νικόλας Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλης 
Κασκαρέλης.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
Ελλάδα για επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να διορθώσει θεμελιώδη και 
χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να αναπτύξει το δυναμικό 
της.

Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι "δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές" για την 
αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι "η Ελλάδα, που πριν λίγους μήνες 
εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ανατρέψει 
αυτές τις προβλέψεις".

Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην κρίση και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που αποφάσισε να προχωρήσει σε 
τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. 
Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και το 
υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι "η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για 
να ζει κάποιος και να εγκαταστήσει τη βάση της επιχείρησής του".
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Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για 
επενδύσεις.

Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και 
στελέχη ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο γεγονός 
ότι η δημόσια τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση "προχωρούν χέρι με χέρι" και ότι είναι απαραίτητο να 
αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες.

Ο Γιώργος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει στις ΔΕΚΟ, 
τονίζοντας ότι δεν απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά χρειάζεται να διορθωθούν οι δομικές τους 
ανεπάρκειες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν.

Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφέρθηκε στη 
μακρά ιστορία που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (πχ αεροδρόμιο Αθηνών, σύζευξη Ρίου-
Αντιρρίου κλπ), όπως και στις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν για μελλοντικές συμπράξεις, κυρίως σε έργα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα δώσουν ώθηση την περιφερειακή ανάπτυξη και θα αποτελέσουν "πυλώνα για 
την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη" της χώρας.

Τέλος, ο γγ Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους επιχειρηματίες να 
επενδύσουν στον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τη "βαριά βιομηχανία" της χώρας, ενώ εξηγώντας τους 
λόγους για τους οποίους ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα διέρχεται μια δύσκολη περίοδο (λόγω έλλειψης 
επενδύσεων, υψηλή αναλογία τιμής/παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με γειτονικές χώρες κλπ),παρουσίασε 
τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού, που στοχεύουν να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν 
τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο, να προσελκύσουν νέες αγορές (Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία.

Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού Επικρατείας, με τη 
στήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ομίλου Citigroup και της 
εταιρείας TEN LTD και πολλών άλλων χορηγών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ - Π. Παναγιώτου 
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"Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το 
σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση", τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι "τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, εξηγώντας 
για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στην χώρα μας".  
 
Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την χθεσινή ομιλία του στο γεύμα του 12ου Ετήσιου Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club του Μανχάταν, αναφέρθηκε στις δομικές 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, με την έννοια της μείωσης κατά το 
δυνατό των μη επιχειρηματικών κινδύνων.  
 
"Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές γιατί δεν μπορεί να 
υπολογίσει κανείς την απόσβεση ", σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι "το βασικότερο που πρέπει να έχει κανείς υπόψη, 
είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο 
οποίος έχει πολλαπλές μορφές. Από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με 
ανεπίτρεπτες νομικά και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος".  
 
Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το Fast Track, ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του Fast Track 1 είναι η 
επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 
29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες. "Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να 
καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική", υπογράμμισε.  
 
"Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε, με κάθε ευκαιρία, να 
επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα βήματα", είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Περάσαμε ένα νόμο 
που ναι μεν δεν πρόκειται να φέρει από μόνος του επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί σταδιακά το μομέντουμ που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πάρα 
πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο".  
 
Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος στον τομέα των 
επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία πολλών 
Υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα εξαρτηθούν από τον συντονισμό των δράσεων. Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω 
πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με το μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού 
προγράμματος .  
 
Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι "η δύναμις των πραγμάτων" και "οι συγκεκριμένες προκλήσεις" , που καλείται να 
αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων 
που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική.  
 
Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων της, υπογραμμίζοντας 
τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης και την επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική 
ανάπτυξη.  
 
Ομιλητές και θέματα στο επενδυτικό φόρουμ  
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η ανάδειξη της ελκυστικότητας της 
Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες 
τεχνολογίες.  
 
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Capital Link, Νικόλας 
Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλης Κασκαρέλης.  
 
Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα για 
επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να διορθώσει θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να αναπτύξει το δυναμικό της.  
 
Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι "δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές" για την αντιμετώπιση 
της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι "η Ελλάδα, που πριν λίγους μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια 
χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις".  
 
Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην κρίση και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που αποφάσισε να προχωρήσει σε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, 
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση 
της χώρας μας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων, 
υπογραμμίζοντας ότι "η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για να ζει κάποιος και να εγκαταστήσει τη βάση της 
επιχείρησής του".  
 
Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις.  
 
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στελέχη 
ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  
 
Ο γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η δημόσια 
τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση "προχωρούν χέρι με χέρι" και ότι είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η αίσθηση 
ασφάλειας στους πολίτες.  
 
Ο Γιώργος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει στις ΔΕΚΟ, τονίζοντας ότι δεν 
απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά χρειάζεται να διορθωθούν οι δομικές τους ανεπάρκειες, ώστε να 
μπορέσουν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν.  
 
Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφέρθηκε στη μακρά ιστορία 
που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (πχ αεροδρόμιο Αθηνών, σύζευξη Ρίου-Αντιρρίου κλπ), όπως και στις 
μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν για μελλοντικές συμπράξεις, κυρίως σε έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα δώσουν 
ώθηση την περιφερειακή ανάπτυξη και θα αποτελέσουν "πυλώνα για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη" της χώρας.  
 
Τέλος, ο γγ Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους επιχειρηματίες να επενδύσουν στον 
ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τη "βαριά βιομηχανία" της χώρας, ενώ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο τομέας 
του τουρισμού στην Ελλάδα διέρχεται μια δύσκολη περίοδο (λόγω έλλειψης επενδύσεων, υψηλή αναλογία 
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του τουρισμού στην Ελλάδα διέρχεται μια δύσκολη περίοδο (λόγω έλλειψης επενδύσεων, υψηλή αναλογία 
τιμής/παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με γειτονικές χώρες κλπ),παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού, 
που στοχεύουν να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο, να προσελκύσουν νέες 
αγορές (Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία.  
 
Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού Επικρατείας, με τη στήριξη του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ομίλου Citigroup και της εταιρείας TEN LTD και 
πολλών άλλων χορηγών. 
 
 
Πηγή: Ημερησία 

http://www.imerisia.gr/
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Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Από τον συντονισμό των υπουργείων εξαρτάται η επιτάχυνση των 
επενδύσεων, λέει ο Χ.Παμπούκης
Ομιλία στη Νέα Υόρκη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010
 
«Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση», τόνισε 
ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι «τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις 
επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στη χώρα μας». 
 
Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στο γεύμα του 12ου Ετήσιου 
Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Metropolitan Club του 
Μανχάταν, αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα 
«φιλοεπενδυτική», με την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των μη επιχειρηματικών κινδύνων.  
 
«Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές γιατί δεν 
μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόσβεση», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «το βασικότερο που 
πρέπει να έχει κανείς υπόψη, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και διαφάνειας, να μειωθεί 
ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει πολλαπλές μορφές».  
 
» Από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά 
και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος», 
προσέθεσε.  
 
Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το «Fast Track», ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του «Fast 
Track 1» είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική 
δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη μπορεί να 
φτάσει τους 48 μήνες.  
 
«Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική», υπογράμμισε.  
 
«Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε, με 
κάθε ευκαιρία, να επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα βήματα», είπε χαρακτηριστικά και 
πρόσθεσε:  
 
«Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν πρόκειται να φέρει από μόνος του επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει 
ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί σταδιακά το μομέντουμ που 
χρειάζεται για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα 
δεν είναι ακατόρθωτο».  
 
Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος στον 
τομέα των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τη 
συνεργασία πολλών υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα εξαρτηθούν από τον συντονισμό των δράσεων.  
 
Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με το Μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να 
υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. 
 
Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η δύναμις των πραγμάτων» και «οι συγκεκριμένες προκλήσεις», που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των 
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καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική.  
 
Ομιλητές και θέματα στο επενδυτικό φόρουμ 
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν  
η ανάδειξη της ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε 
τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.  
 
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Capital Link, 
Νικόλας Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλης 
Κασκαρέλης.  
 
Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να διορθώσει 
θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να 
αναπτύξει το δυναμικό της.  
 
Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι «δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές» για 
την αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα, που πριν λίγους 
μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να 
ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις». 
 
Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην κρίση και 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που αποφάσισε να προχωρήσει 
σε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να μεταμορφώσει την ελληνική 
οικονομία.  
 
Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και 
το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός 
τόπος για να ζει κάποιος και να εγκαταστήσει τη βάση της επιχείρησής του».  
 
Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες 
για επενδύσεις.  
 
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και στελέχη ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  
 
Ο γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο γεγονός 
ότι η δημόσια τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση «προχωρούν χέρι με χέρι» και ότι είναι απαραίτητο να 
αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες. 
 
Ο Γιώργος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει στις ΔΕΚΟ, 
τονίζοντας ότι δεν απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά χρειάζεται να διορθωθούν οι δομικές 
τους ανεπάρκειες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν.  
 
Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφέρθηκε στη 
μακρά ιστορία που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (αεροδρόμιο Αθηνών, σύζευξη Ρίου-
Αντιρρίου κ.λπ.), όπως και στις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν για μελλοντικές συμπράξεις, κυρίως σε έργα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα δώσουν ώθηση την περιφερειακή ανάπτυξη. 
 
Τέλος, ο γγ Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους επιχειρηματίες να 
επενδύσουν στον ελληνικό τουρισμό και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου , που στοχεύουν να 
μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο, να προσελκύσουν νέες αγορές 
(Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για  
τις επενδύσεις και να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία.  
 
Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού Επικρατείας, με τη 
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στήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του ομίλου Citigroup και της 
εταιρείας TEN LTD και πολλών άλλων χορηγών. 
 
Σημειώνεται ότι σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει 
συνάντηση με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης. 
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Χ. Παμπούκης: Η ανταγωνιστική οικονομία δεν περνά κατ'ανάγκη από 
τη μείωση μισθών  
 
Στις δομικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση 
στη παρούσα φάση για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 
της χώρας αλλά και της ανάσχεσης της ύφεσης, αναφέρθηκε ο 
Υπουργός Επικρατείας κ. Χάρης Παμπούκης σε συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη με θέμα: 
«Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις». 
 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link για 12η χρονιά υπό 
την αιγίδα του Υπουργού Επικρατείας και σε συνεργασία με το 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την υποστήριξη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 
Το θέμα του φετινού Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο χώρο της 
Ελληνικής οικονομίας, τις προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα και την 
ευρύτερη περιοχή. Επισημάνθηκαν και οι πρόσφατες κυβερνητικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην 
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.  
 
Το Συνέδριο παρείχε ενημέρωση σχετικά με την κυβερνητική οικονομική στρατηγική, πολιτικές και στόχους, 
τις κεφαλαιαγορές, το Χρηματιστήριο και τους κύριους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η 
ναυτιλία, η ενέργεια, οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες και τα ακίνητα, που συμπληρώθηκαν με επιμέρους 
παρουσιάσεις, ενώ παρείχε μεγάλες δυνατότητες για δικτύωση με βασικές επιχειρήσεις, επενδυτικές 
κοινότητες και κυβερνητικά στελέχη.   
    
Ο κ. Παμπούκης κάνοντας λόγο για την ύπαρξη ενός επιθετικού προγράμματος ιδιωτικοποίησεων 
επεσήμανε, μεταξύ άλλων, και τη δυναμική της ναυτιλιακής κοινότητας. 
 
Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός ανέφερε τα εξής: 
 
«Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνουμε μια ανταγωνιστική οικονομία απλά καταφεύγοντας σε κλασικές 
μεθόδους μείωσης μισθών; αντ’ αυτού πρέπει να επενδύσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, 
ενσωματώνοντας την ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια, κατανοώντας και αξιοποιώντας τις κρυφές 
δυνάμεις της Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, στα σημερινά επίπεδα, και ιδιαίτερα όταν η 
ανταγωνιστικότητα αποκατασταθεί. Υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες ανάπτυξης, που δημιουργούνται από 
τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλουν σε μια βιώσιμη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και μια επακόλουθη θεαματική βελτίωση των προβλέψεων των φορολογικών και 
χρεωστικών αναλογιών. Υπάρχει ένα μικρότερο απόθεμα δημόσιων και ιδιωτικών οφειλών, απ’ ότι σε άλλες 
χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Το πρόβλημά μας είναι το δημόσιο χρέος όχι το συνολικό χρέος. Υπάρχουν 
σημαντικά αχρησιμοποίητα κονδύλια της ΕΕ για την προώθηση δημόσιων επενδύσεων, σε μεσαία και 
μεγάλα αναξιοποίητα και εγκαταλελειμμένα έργα υποδομής στα επόμενα τρία χρόνια. 
 
«Υπάρχει ένα επιθετικό και μελετημένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που καλύπτει τους τομείς μεταφοράς, 
κοινής ωφέλειας, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, τυχερών παιχνιδιών και τραπεζών. Περιλαμβάνει άμεσες 
πωλήσεις, συμβάσεις παραχώρησης, αρχικές δημόσιες προσφορές και στρατηγικές συνεργασίες. Υπάρχει 
ένα τεράστιο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που περιλαμβάνει γη, παράκτιες ζώνες, ξενοδοχεία και 
άλλα τουριστικά περιουσιακά στοιχεία, όλα υπό κρατική ιδιοκτησία και ελέγχου αυτή τη στιγμή, που αποτελεί 
μια από τις προτεραιότητές μας ανάπτυξης, κυρίως μέσω δημόσιων-ιδιωτικών συμπράξεων. Υπάρχει μια 
δυναμική Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα η οποία ελέγχει ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς ναυτιλίας. Υπάρχει 
ένα υψηλό ανθρώπινο δυναμικό για να στηρίξει τις προσπάθειες μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει 
το υψηλότερο ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ΕΕ. Και, τέλος, υπάρχει μια ισχυρή δέσμευση – 
όπως ορίζεται στο νέο Fast Track πλαίσιο – να υποστηρίξει και διευκολύνει τις ξένες άμεσες επενδύσεις. 
 
«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να δώσουμε μια νέα ώθηση στην 
Ελληνική οικονομία. Να αφήσουμε τους παλιούς τρόπους πίσω μας – τρόπους που απέτυχαν να 
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προσφέρουν ό,τι η χώρα μας και οι άνθρωποί της αξίζουν. Για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια χώρα 
υπέρ των επενδύσεων με ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο προβλέπει 
μακροπρόθεσμα επωφελή αποτελέσματα για την επενδυτική κοινότητα και τον Ελληνικό λαό.»  

Source: http://www.theseanation.gr/news/genericnews/pampoukis-capital-link.htm 

Copyright © 2010 TheSeaNation.gr 
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Χάρης Παμπούκης 
Από τον συντονισμό των υπουργείων εξαρτάται η 
επιτάχυνση των επενδύσεων 
Αθήνα - Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010  

«Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση», τόνισε 
ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι «τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις 
επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στη χώρα μας». 
 
Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στο γεύμα του 12ου 
Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν, αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να 
μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα «φιλοεπενδυτική», με την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των μη 
επιχειρηματικών κινδύνων.  
 
«Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές γιατί δεν 
μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόσβεση», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «το βασικότερο που 
πρέπει να έχει κανείς υπόψη, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και διαφάνειας, να μειωθεί 
ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει πολλαπλές μορφές».  
 
» Από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά 
και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος», 
προσέθεσε.  
 
Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το «Fast Track», ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του «Fast 
Track 1» είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική 
δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη μπορεί να 
φτάσει τους 48 μήνες.  
 
«Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική», υπογράμμισε.  
 
«Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε, με κάθε 
ευκαιρία, να επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα βήματα», είπε χαρακτηριστικά και 
πρόσθεσε:  
 
«Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν πρόκειται να φέρει από μόνος του επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει 
ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί σταδιακά το μομέντουμ που 
χρειάζεται για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα δεν 
είναι ακατόρθωτο».  
 
Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος 
στον τομέα των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα εξαρτηθούν από τον συντονισμό των 
δράσεων.  
 
Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με το Μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να 
υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. 
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Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η δύναμις των πραγμάτων» και «οι συγκεκριμένες προκλήσεις», που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των 
καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική.  
 
Ομιλητές και θέματα στο επενδυτικό φόρουμ 
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η ανάδειξη της 
ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς όπως η 
ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.  
 
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Capital 
Link, Νικόλας Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλης 
Κασκαρέλης.  
 
Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να 
διορθώσει θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη 
χώρα να αναπτύξει το δυναμικό της.  
 
Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι «δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές» για 
την αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα, που πριν λίγους 
μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να 
ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις». 
 
Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην κρίση 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που αποφάσισε να 
προχωρήσει σε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να μεταμορφώσει την 
ελληνική οικονομία.  
 
Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, 
και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός 
τόπος για να ζει κάποιος και να εγκαταστήσει τη βάση της επιχείρησής του».  
 
Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες 
για επενδύσεις.  
 
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και στελέχη ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  
 
Ο γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι η δημόσια τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση «προχωρούν χέρι με χέρι» και ότι είναι 
απαραίτητο να αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες. 
 
Ο Γιώργος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει στις 
ΔΕΚΟ, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά χρειάζεται να διορθωθούν οι 
δομικές τους ανεπάρκειες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν.  
 
Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφέρθηκε 
στη μακρά ιστορία που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (αεροδρόμιο Αθηνών, σύζευξη Ρίου-
Αντιρρίου κ.λπ.), όπως και στις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν για μελλοντικές συμπράξεις, κυρίως σε 
έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα δώσουν ώθηση την περιφερειακή ανάπτυξη. 
 
Τέλος, ο γγ Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους επιχειρηματίες 
να επενδύσουν στον ελληνικό τουρισμό και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου , που στοχεύουν 
να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο, να προσελκύσουν νέες 
αγορές (Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για  
τις επενδύσεις και να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία.  
 
Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού Επικρατείας, με 
τη στήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του ομίλου Citigroup 
και της εταιρείας TEN LTD και πολλών άλλων χορηγών. 
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Σημειώνεται ότι σήμερα, ο υπουργός Επικρατείας θα επισκεφθεί τη Γουόλ Στριτ, όπου θα έχει συνάντηση 
με στελέχη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=370994&dt=03/12/2010 
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κλικ για εκτύπωση
 

Παμπούκης: Μετατρέπουμε την Ελλάδα σε ελκυστικό επενδυτικό 
τόπο
«Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε», τόνισε ο υπουργός

 

Μήνυμα αισιοδοξίας ότι «θα προχωρήσουμε μπροστά» έστειλε ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, κατά την ομιλία του 

σε γεύμα, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας Capital Link στο Metropolitan 

Club του Μανχάταν. 

 

«Πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ για 

να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα ενάντια σε απαισιόδοξες προβλέψεις. Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ να πω με σιγουριά ότι 

θα προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε», τόνισε απευθυνόμενος σε διευθυντικά στελέχη αμερικανικών 

και ελληνικών επιχειρήσεων, κυβερνητικούς αξιωματούχους των δυο χωρών, εκπροσώπους μεγάλων χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών, που συμμετείχαν στο γεύμα. 

 

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στις «μεγάλες αλλαγές» που συντελούνται στην χώρα μας για να 

διαμορφωθεί ένα «υγιές και ελκυστικό» περιβάλλον για επενδύσεις. 

 

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι «διπλά 

προσεκτικοί και συντηρητικοί», ενώ παράλληλα το «ελληνικό ζήτημα» έχει προβληθεί πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Παρ΄ όλα αυτά, τόνισε, «εργαζόμαστε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό 

σ΄ ένα φιλικό και ελκυστικό τόπο για επενδύσεις». 

 

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

 

«Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι η κρίση ανοίγει πράγματι 

ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για βαθιές δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντί να στηρίζεται σε έκτακτα προσωρινά 

μέτρα, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν. 

 

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις ανισορροπίες, να εκσυγχρονίσει την οικονομία με 

σχέδια δράσης στους νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

 

Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ήταν: η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να ξεπεράσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση; 

 

Ο κ. Παμπούκης επεσήμανε την ανάγκη για «ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης». Ένα μοντέλο που θα είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει για την ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει 

ένα δημοκρατικό, ασφαλές και ευτυχισμένο μέλλον για τους πολίτες του κόσμου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει ασπίδες για τα ευάλωτα τμήματα των κοινωνιών, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία 

του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Τόνισε μάλιστα ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο ένα «παγκόσμιο όραμα που θα προάγει τη διεθνή συνεργασία, την 

ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το συντονισμό. Και γι΄ αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά». 

 

Μίλησε, τέλος, για την προσπάθεια της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα στον τομέα της ανάπτυξης, με διαφάνεια για την εφαρμογή των 

στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές αποτελούν συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Ειδική αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των επενδύσεων, που δεν είναι μόνο θέμα εξασφάλισης 

«γρήγορης επένδυσης», όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική πράξη, αλλά μια «συνολική αντίληψη». 
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Παμπούκης: Αναγκαιότητα το fast track 
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010, 08:47 

«Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, 
είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη 
στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση». 

Αυτό τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι «τις 
επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, 
εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στη χώρα μας».  
 
Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε 
να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, με την έννοια της μείωσης 
κατά το δυνατό των μη επιχειρηματικών κινδύνων.  
 
Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το fast track, υπογράμμισε ότι η ουσία του 
είναι η επιτάχυνση, διότι με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική 
δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της 
αίτησης για μελέτη μπορεί να φθάσει τους 48 μήνες. «Αυτά τα δεδομένα δεν 
μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική» σημείωσε. 

Ο υπουργός Επικρατείας επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην 
υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων της, υπογραμμίζοντας τη σημασία 
της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης και την 
επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη. 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010, 08:47

 

Page 1 of 2Zougla online - Παμπούκης: Αναγκαιότητα το fast track

3/12/2010http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=214498&cid=6



 Search  
Web SAE 

Welcome SAE at a glance News Youth Activities Conventions Organizations Useful Links Media

SAE News
SAE 
SAE Directorate 
SAE Africa 
SAE Canada 
SAE Latin America 
SAE Europe 
SAE Former USSR 
Countries 
SAE Oceania 
SAE USA 
POMAK - PSEKA 

Hellenes Abroad / 
Greece

Press Releases

Announcements

Hellenes Abroad / Greece Send | Print |  ' 

<< Previous  

<< Previous  
Share |

Statements by Minister of the State Harris Pampoukis on 
contacts made in New York – 12th Annual Capital link 
forum
New York,  03.12.2010 

“The purpose of my visit in New York, on the occasion of the Annual Capital Link forum 
is to be able to present the plan which is being implemented at present, so that Greece 
will overcome the crisis”, stressed Minister of the State, Harris Pampoukis, noting that 
“investments cannot be forced, but they can be triggered, explaining the reasons they 
can be made in our country”.

Mr. Pampoukis in his statements following his speech at the 12th Annual Capital Link 
Forum, which took place at Metropolitan Club in Manhattan, referred to the required 
structural reforms in order to transform Greece into an investment – friendly country, in 
the sense of reducing the possibility of business risks.

Referring to the Fast Track Bills, Mr. Pampoukis stressed that the essence of Fast Track 
1 is acceleration, a key prerequisite for making the country competitive, because 
currently investment activities may require up to 29 licenses and the average time for a 
research application may take up to 48 months.

In response to a question regarding the implementation timetable of the government 
investment program, Mr. Pampoukis stated that it is a collective effort and requires the 
collaboration of several ministries and its results are highly dependent on the 
coordination of activities. He also stated that this program has nothing to do with the 
memorandum, but it is necessary to implement it as part of a government program.

Lastly, he reaffirmed the government’s commitment to the realization of objectives and 
programs, underlining the importance of social cohesion in order to overcome the 
present crisis, so that Greece can return to economic development.

The 12th Annual Capital Link Investors Forum, according to its organizers, was aimed 
towards promoting the attractiveness of Greece, despite the economic crisis, as a 
destination for investments, in areas such as, energy, tourism and new technologies.

After a brief greeting addressed to the attendants by the President of Capital Link, 
Nicholas Bornozis, the launch of the forum was announced by the Ambassador of Greece 
in the U.S., Vassilis Kaskarelis.

Referring to the global financial crisis, Mr. Kaskarelis underlined the investment 
opportunities that Greece has to offer and spoke on the efforts of the Greek government 
to address fundamental and long-term issues, creating the conditions which will allow 
the country to develop its potential.

On his part, former U.S. Ambassador in Athens, Daniel Speckhard, referred to the crisis 
and the challenges that Greeks are currently facing and praised the government for its 
decision to proceed into making so many reforms, in such a short time frame, aimed 
towards the transformation of the Greek economy. He also referred to the strategic 
geographical location of the country and the high educational level of Greek people, 
underlining that “Greece is a very attractive place for someone to live and establish their 
business base”, encouraging investors to turn to Greece, as it offers several investment 
opportunities.

This year’s panel hosted members of the Greek state and private sector, as well as 
members from foreign financial companies operating in Greece; General Secretary of 
the Citizen Protection Ministry Grigoris Tassoulas, Nicholaos Mantzoufas, Special 
Secretary to Public Private Partnerships, Giannis Pyrgiotis, General Secretary of Culture 
and Tourism Infrastructure, etc.

The investment Capital Link Annual Forum was held under the auspices of the Minister 
of the State, with the support of New York and Athens Stock Exchange, Citigroup, TEN 
LTD and other sponsors.

Source: ANA – MPA
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Από τον συντονισμό των υπουργείων 

εξαρτάται η επιτάχυνση των 

επενδύσεων (tovima.gr)

''Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα 
Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital 
Link, είναι να μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε το σχέδιο, που 
υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο 
της Ελλάδας από την κρίση'', τόνισε ο 
υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι ''τις 
επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις 
επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, 
εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να 
γίνουν στη χώρα μας''. 
 
Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους 
δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του 
στο γεύμα του 12ου Ετήσιου Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, 
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο 
Metropolitan Club του Μανχάταν, 
αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις 
που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η 
Ελλάδα σε χώρα ''φιλοεπενδυτική'', με 
την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό 
των μη επιχειρηματικών κινδύνων.  
 
''Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, 
αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις 
συνεχώς συντελεστές γιατί δεν μπορεί να 
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υπολογίσει κανείς την απόσβεση'', 
σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι 
''το βασικότερο που πρέπει να έχει κανείς 
υπόψη, είναι η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος σταθερότητας και 
διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος 
γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει 
πολλαπλές μορφές''.  
 
''Από τη μη απάντηση αίτησης, από 
θέματα που δυστυχώς πολλές φορές 
σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά και 
ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που 
σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του 
νομικού καθεστώτος'', προσέθεσε.  
 
Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το 
''Fast Track'', ο κ. Παμπούκης 
υπογράμμισε ότι η ουσία του ''Fast Track 
1'' είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως 
ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για 
κάθε επενδυτική δραστηριότητα μπορεί 
να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο 
μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη 
μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες.  
 
''Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να 
καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική'', 
υπογράμμισε.  
 
''Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι 
δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό 
που προσπαθούμε, με κάθε ευκαιρία, να 
επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, 
με συγκεκριμένα βήματα'', είπε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:  
 
''Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν 
πρόκειται να φέρει από μόνος του 
επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει 
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ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτόν το νόμο και να δημιουργηθεί 
σταδιακά το μομέντουμ που χρειάζεται 
για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. 
Πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα 
φάση, αλλά τίποτα δεν είναι 
ακατόρθωτο''. 
 
Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
κυβερνητικού προγράμματος στον τομέα 
των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, 
επισήμανε ότι πρόκειται για συλλογική 
προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία 
πολλών υπουργείων, οι καρποί της 
οποίας θα εξαρτηθούν από τον 
συντονισμό των δράσεων...

 
 
ΠΗΓΗ: tovima.gr
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[03.12.2010, 00:09]

Χ. Παμπούκης: Είμαστε 

αποφασισμένοι να πετύχουμε

Άρθρο από το Hellenic Business (www.hbnews.gr) 

Μήνυμα αισιοδοξίας ότι «θα προχωρήσουμε μπροστά» έστειλε ο υπουργός 

Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, κατά την ομιλία του σε γεύμα, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο 

του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρείας Capital Link στο Metropolitan Club του 

Μανχάταν. 

 

Άρθρο από το Η Ναυτεμπορική | Διαβάστε το άρθρο στη πηγή του 
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Αρχική Ειδήσεις Αθλητικά Οικονομία Ψυχαγωγία LifeStyle Τεχνολογία

HOT: ενιαιο μισθολογιο απεργιες ΔΕΚΟ ΟΤΑ ΦΠΑ ΔΝΤ spread χρηματιστηριο χρεος αναδιαρθρωση

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 | 12:12:00 μμ

Χ.Παμπούκης: To Fast Track 
δεν φέρνει από μόνο του 
επενδύσεις
10:30 3/12/2010 - Πηγή: Ναυτεμπορική

«Τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις 
προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να γίνουν στην χώρα 
μας», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας σε δηλώσεις στο πλαίσιο του 
12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της Capital Link, στο Μανχάταν. 
Στόχος να γίνει η Ελλαδα χώρα φιλοεπενδυτική.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

iNews > Οικονομία > Ναυτεμπορική

Σχετικά Άρθρα

Ο Παμπούκης στην Wall 
Street - Θα χτυπήσει το 
καμπανάκι

Χ. Παμπούκης: «Στόχος μας 
να αποδείξουμε ότι υπάρχει 
σχέδιο με συγκεκριμένα 
βήματα»

Από τον συντονισμό των 
υπουργείων εξαρτάται η 
επιτάχυνση των 
επενδύσεων, λέει ο 
Χ.Παμπούκης

Παμπούκης: «Τις επενδύσεις 
δεν μπορεί κανείς να τις 
επιτάξει»

Παμπούκης για 
μεταρρυθμίσεις στο 
Μανχάταν

Παμπούκης: Αναγκαιότητα 
το fast track

Χ. Παμπούκης: Νέο μοντέλο 
ανάπτυξης στην Ελλάδα

Παμπούκης: Διαμορφώνουμε 
νέο τοπίο για επενδύσεις

Χ. Παμπούκης: Είμαστε 
αποφασισμένοι να 
πετύχουμε
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Παμπούκης: Μεγάλες αλλαγές συντελούνται στη χώρα 
| 03 Δεκέμβριος 2010 | 11:17 | 0 σχόλια | 

Στις "μεγάλες αλλαγές" που συντελούνται στην χώρα μας για 
να διαμορφωθεί ένα "υγιές και ελκυστικό" περιβάλλον για 

επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης 

Παμπούκης, μιλώντας κατά τη διάρκεια γεύματος, μέσα στα 

πλαίσια του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας 

Capital Link, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Club, του 
Μανχάταν. Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη 

αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο χωρών, 

εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενώ το φόρουμ διοργανώθηκε και με τη 

συνεργασία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. 
 

Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων για τη "διαμόρφωση μιας νέας εποχής" 

στον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας, επαινώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου και 

εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση 

των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα. 
 

Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι 

"διπλά προσεκτικοί και συντηρητικοί", ενώ παράλληλα το "ελληνικό ζήτημα" έχει προβληθεί πολύ 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ο κ. Παμπούκης, "εργαζόμαστε σκληρά για να 
αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό σ' ένα φιλικό και 

ελκυστικό τόπο για επενδύσεις". 

 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των 
επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

 

"Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;", διερωτήθηκε, 

υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανοίγει πράγματι ένα "παράθυρο ευκαιρίας" για βαθιές 
δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντί να στηρίζεται σε έκτακτα προσωρινά μέτρα, 

όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν. 

 

Βρείτε μας: Youtube | Facebook | Twitter | Rss | eMail | Από το κινητό σας | Site map | 
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Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις ανισορροπίες, να 
εκσυγχρονίσει την οικονομία με σχέδια δράσης στους νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την 

πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

 

Ως δεύτερο ερώτημα έθεσε το: αν η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να ξεπεράσουν την 
τρέχουσα οικονομική κρίση; 

 

Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στη διεθνή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας γεγονότα και 

παραδείγματα που συντέλεσαν στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για 

"ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης". Ένα μοντέλο που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει 
για την ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Ένα μοντέλο 

που θα εξασφαλίζει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και ευτυχισμένο μέλλον για τους πολίτες του 

κόσμου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει 

ασπίδες για τα ευάλωτα τμήματα των κοινωνιών, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Ο κ. Παμπούκης τόνισε επίσης ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο ένα "παγκόσμιο 

όραμα που θα προάγει τη διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το συντονισμό. 

Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά". 
 

Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την προσπάθεια της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα στον 

τομέα της ανάπτυξης, με διαφάνεια για την εφαρμογή των στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές 

αποτελούν συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδική 

αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των επενδύσεων, που δεν είναι 
μόνο θέμα εξασφάλισης "γρήγορης επένδυσης", όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική πράξη, 

αλλά μια "συνολική αντίληψη". 

 

Καταλήγοντας, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι "πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται μία από τις πιο 
δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω 

ένα θετικό μήνυμα ενάντια σε απαισιόδοξες προβλέψεις. Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ 

να πω με σιγουριά ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε". 
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Eκτύπωση

Παμπούκης: «Τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιτάξει»  
 Ο υπουργός Επικρατείας εξήγησε πως μπορούν να γίνουν νέες επενδύσεις στη χώρα μας.  

«Στόχος του ταξιδιού μου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το φόρουμ της Capital Link, είναι να μπορέσουμε 
να παρουσιάσουμε το σχέδιο, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, για την έξοδο της Ελλάδας από την 
κρίση», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, επισημαίνοντας ότι «τις επενδύσεις δεν 
μπορεί κανείς να τις επιτάξει, αλλά μπορεί να τις προκαλέσει, εξηγώντας για ποιους λόγους μπορεί να 
γίνουν στην χώρα μας». 

Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την χθεσινή ομιλία του στο γεύμα του 
12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan 
Club του Μανχάταν, αναφέρθηκε στις δομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η 
Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, με την έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των μη επιχειρηματικών 
κινδύνων. 

«Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές γιατί 
δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόσβεση», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «το 
βασικότερο που πρέπει να έχει κανείς υπόψη, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και 
διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει πολλαπλές μορφές. Από 
τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά 
και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος». 

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το Fast Track, ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του Fast 
Track 1 είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε επενδυτική 
δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης για μελέτη μπορεί 
να φτάσει τους 48 μήνες. «Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική», 
υπογράμμισε. 

«Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε, 
με κάθε ευκαιρία, να επιδείξουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, με συγκεκριμένα βήματα», είπε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Περάσαμε ένα νόμο που ναι μεν δεν πρόκειται να φέρει από μόνος του 
επενδύσεις, αλλά κάποιος που έχει ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το νόμο και να 
δημιουργηθεί σταδιακά το μομέντουμ που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πάρα 
πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». 

Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος 
στον τομέα των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα εξαρτηθούν από τον συντονισμό 
των δράσεων. Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με το μνημόνιο, αλλά 
είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού προγράμματος . 

Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η δύναμις των πραγμάτων» και «οι συγκεκριμένες προκλήσεις», 
που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των 
καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική. 

Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων 
της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης και 
την επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη. 

Ομιλητές και θέματα στο επενδυτικό φόρουμ 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η ανάδειξη της 
ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού προορισμού σε τομείς όπως 
η ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες. 

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του 
Capital Link, Νικόλας Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις 
ΗΠΑ, Βασίλης Κασκαρέλης. 

Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να 
διορθώσει θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν 
στη χώρα να αναπτύξει το δυναμικό της. 
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Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι «δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές» 
για την αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα, που πριν 
λίγους μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, κάνει ό,τι καλύτερο 
μπορεί για να ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις». 

Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε στην 
κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που αποφάσισε 
να προχωρήσει σε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να 
μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, 
ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων, 
υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για να ζει κάποιος και να 
εγκαταστήσει τη βάση της επιχείρησής του». 

Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές 
ευκαιρίες για επενδύσεις. 

Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και στελέχη ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Ο γ.γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι η δημόσια τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση «προχωρούν χέρι με χέρι» και ότι είναι 
απαραίτητο να αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες. 

Ο Γιώργος Κυριακός, ειδικός γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει στις 
ΔΕΚΟ, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά χρειάζεται να διορθωθούν 
οι δομικές τους ανεπάρκειες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν. 

Ο Νικόλαος Μαντζούφας, ειδικός γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφέρθηκε 
στη μακρά ιστορία που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (π.χ. αεροδρόμιο Αθηνών, 
σύζευξη Ρίου-Αντιρρίου κλπ), όπως και στις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν για μελλοντικές 
συμπράξεις, κυρίως σε έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα δώσουν ώθηση την περιφερειακή 
ανάπτυξη και θα αποτελέσουν «πυλώνα για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη» της χώρας. 

Τέλος, ο γ.γ. Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους 
επιχειρηματίες να επενδύσουν στον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της 
χώρας, ενώ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα διέρχεται 
μια δύσκολη περίοδο (λόγω έλλειψης επενδύσεων, υψηλή αναλογία τιμής/παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
σχέση με γειτονικές χώρες κλπ),παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού, που 
στοχεύουν να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο, να 
προσελκύσουν νέες αγορές (Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και 
να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία. 

Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού Επικρατείας, 
με τη στήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ομίλου 
Citigroup και της εταιρείας TEN LTD και πολλών άλλων χορηγών. 
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Ενημέρωση για όλα! 

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 

Παμπούκης : Είμαστε αποφασισμένοι να 
πετύχουμε.  

 
3 Δεκεμβρίου 2010. 
Στις μεγάλες αλλαγές, που συντελούνται 
στην χώρα μας για να διαμορφωθεί ένα 
υγιές και ελκυστικό περιβάλλον για 
επενδύσεις αναφέρθηκε χθες, ο υπουργός 
Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, μιλώντας 
κατά τη διάρκεια γεύματος, μέσα στα 
πλαίσια του 12ου Ετήσιου Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που 
πραγματοποιείται στο Metropolitan Club, 

του Μανχάταν........Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη αμερικανικών και 
ελληνικών επιχειρήσεων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο χωρών, 
εκπρόσωποι μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενώ το φόρουμ 
διοργανώθηκε και με τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.  
...Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων για τη διαμόρφωση μιας 
νέας εποχής στον τομέα των επενδύσεων στην χώρα μας, επαινώντας τους 
διοργανωτές του συνεδρίου και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα 
του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση των επενδυτικών ευκαιριών στην 
Ελλάδα.  
 
...Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι 
επενδυτές είναι "διπλά προσεκτικοί και συντηρητικοί", ενώ παράλληλα 
το "ελληνικό ζήτημα" έχει προβληθεί πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα 
αυτά, τόνισε ο κ. Παμπούκης, "εργαζόμαστε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε την 
πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό σ' ένα φιλικό και 
ελκυστικό τόπο για επενδύσεις".  
 
...Στη συνέχεια, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι υπάρχουν κρίσιμα 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς 
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  
 
"...Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;", 
διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανοίγει πράγματι ένα "παράθυρο 
ευκαιρίας" για βαθιές δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντί να 
στηρίζεται σε έκτακτα προσωρινά μέτρα, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν.  
 
...Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις 
ανισορροπίες, να εκσυγχρονίσει την οικονομία με σχέδια δράσης στους 
νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας.  
 
...Ως δεύτερο ερώτημα έθεσε το: αν η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να 
ξεπεράσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση;  
 
...Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στη διεθνή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας 
γεγονότα και παραδείγματα που συντέλεσαν στη σημερινή κατάσταση, 
σημειώνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για "ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο 
διακυβέρνησης". Ένα μοντέλο που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει για την 
ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Ένα 
μοντέλο που θα εξασφαλίζει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και ευτυχισμένο μέλλον 
για τους πολίτες του κόσμου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει ασπίδες για τα ευάλωτα τμήματα των 
κοινωνιών, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και της 
αειφόρου ανάπτυξης.  
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Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)  

Αρχική σελίδα Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση 

Αναρτήθηκε από 935 blog στις 7:25 π.μ.  

 

Αντιδράσεις: 

 
...Ο κ. Παμπούκης τόνισε επίσης ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο 
ένα "παγκόσμιο όραμα που θα προάγει τη διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη και το συντονισμό. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά".  
 
...Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την προσπάθεια της Ελλάδας να 
γυρίσει σελίδα στον τομέα της ανάπτυξης, με διαφάνεια για την εφαρμογή των 
στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές αποτελούν συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδική αναφορά έκανε στο νέο 
πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των επενδύσεων, που δεν είναι μόνο θέμα 
εξασφάλισης "γρήγορης επένδυσης", όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική 
πράξη, αλλά μια "συνολική αντίληψη".  
 
...Καταλήγοντας, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι "...πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται 
μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, αλλά σήμερα 
βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα ενάντια σε απαισιόδοξες 
προβλέψεις. Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα 
προχωρήσουμε μπροστά.... Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε".  

Δημοσίευση σχολίου  

Δημιουργία Συνδέσμου  

0 σχόλια:  

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση 
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Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010 13:06, Σχόλια (0), Σχολίασε 
 

Χ. Παμπούκης: «Τα μέτρα λιτότητας έχουν 
φέρει αποτελέσματα» 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής στη Νέα Υόρκη, με πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών
αναλυτών για το πρόγραμμα της κυβέρνησης στον τομέα των επενδύσεων, ο υπουργός Επικρατείας παραχώρησε συνεντεύξεις σε 
αμερικανικά ΜΜΕ.

Στη Wall Street βρέθηκε χθες ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης όπου χτύπησε το καμπανάκι κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από στελέχη εισηγμένων ελληνικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής στη Νέα Υόρκη, με πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών, οικονομικών παραγόντων και αναλυτών για το 
πρόγραμμα της κυβέρνησης στον τομέα των επενδύσεων, ο υπουργός Επικρατείας παραχώρησε συνεντεύξεις σε αμερικανικά

«Η ανάπτυξη είναι ζήτημα πολύπλοκο. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, με την έννοια της δημιουργίας σωστών κανόνων
κανόνων, φιλικών προς τις επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν τους μη επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η γραφειοκρατία
απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στο Βloomberg.

«Η Ελλάδα», υποστήριξε, «έχει τεράστια πλεονεκτήματα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης
Ελλάδα υπήρξε και παραμένει τουριστικός προορισμός. Επιπλέον, η χώρα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των
ενέργειας (ηλιακή, αιολική) και φυσικά η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας».

Κληθείς να σχολιάσει την ενδεχόμενη υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο οικονομικής αξιολόγησης Standard and Poors, 
την έκπληξη της κυβέρνησης για την ανακοίνωση αυτή, την οποία συνέδεσε περισσότερο με τις εξελίξεις ανά την Ευρώπη και τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης παρά με την Ελλάδα μεμονωμένα. «Έχουμε λάβει εντυπωσιακά μέτρα λιτότητας
αποτέλεσμα ... έχουμε μειώσει το έλλειμμα κατά 6 μονάδες του ΑΕΠ, κίνηση άνευ προηγουμένου και για τον λόγο αυτό και ξαφνιαστήκαμε 
την ανακοίνωση)», είπε.

Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή οικονομία, το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της Ιρλανδίας
προοπτική ανάλογων κινήσεων γι άλλες χώρες, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε την ανάγκη αλληλεγγύης στην Ευρώπη
οικονομικής διακυβέρνησης, που θα μειώνει τις διαφορές και θα προωθεί περισσότερο ομοιογενείς οικονομικές πολιτικές ανά την Ευρώπη
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Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Επικρατείας αντέκρουσε το σχόλιο του δημοσιογράφου περί «ιδιαίτερα πολύπλοκης γραφειοκρατίας
περιπλεγμένης νομοθεσίας και έλλειψης διαφάνειας στην Ελλάδα», παρουσιάζοντας τους πέντε άξονες του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της ελληνικής 
κυβέρνησης. Οι άξονες αυτοί, όπως επισήμανε ο κ. Παμπούκης, είναι:

α) η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση,

β) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα,

γ) η δημιουργία ευνοϊκών για τις επενδύσεις νομικών προϋποθέσεων,

δ) η διαφάνεια της νομοθεσίας και της φορολογίας

ε) η προώθηση ενός αναπτυξιακού πλάνου φιλικού προς το περιβάλλον.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόστος από την προώθηση των αυστηρών αυτών μεταρρυθμίσεων
εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης η οποία, όπως εκτίμησε
πρόσφατες εκλογές».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο κ. Παμπούκης παραχώρησε συνέντευξη και στο
Business News. Επανέλαβε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα είναι ελκυστική στους επενδυτές, ασφαλής
μεταρρύθμισης και σταδιακής εξόδου από την κρίση και με πολύ σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα.

Σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις της κρίσης, ο υπουργός έκανε λόγο για «πανευρωπαϊκή συνεργασία
υπογραμμίζοντας την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης για ενότητα και αλληλεγγύη στην Ευρώπη και για διατήρηση της

Μιλώντας σε εξειδικευμένο για θέματα επενδύσεων δημοσιογράφο του δικτύου Βloomberg κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής
αναφέρθηκε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδύσεων της εταιρίας Capital Link ως το επίκεντρο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη
άνοιγμα της Ελλάδας προς αναπτυσσόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία για

Ερωτηθείς για τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις προσπάθειες της Ελλάδας να ξεπεράσει την τρέχουσα οικονομική κρίση
αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας ανά τον κόσμο, 
Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «στις επενδύσεις δεν υπάρχει περιθώριο για συναισθηματισμούς
ευκαιρίες και για τον λόγο αυτό δεν είναι μόνο οι Έλληνες της διασποράς που θα ενδιαφερθούν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας να εκδώσει ομόλογα της διασποράς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι
αρχικά υπήρξε, έχει πλέον ξεπεραστεί διότι, όπως τόνισε, «η ουσία είναι η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα
σταθερότητα, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό και την πράσινη οικονομία
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4.12.10

«Ημέρα Ελλάδας» στη Wall Street 
«Ημέρα Ελλάδας» είναι η σημερινή για τη Γουόλ Στριτ, με τη 
γαλανόλευκη να κυματίζει στην είσοδο του χρηματιστηρίου της Νέας 
Υόρκης. 
Στο πλαίσιο του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδύσεων της εταιρείας 
Capital Link, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Metropolitan 
Club του Μανχάταν, με θέμα «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: 
Ευκαιρίες και προκλήσεις», ορίστηκε η «Ημέρα Ελλάδας στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», ξεκινώντας με επίσημο γεύμα 
εργασίας προς τιμήν του υπουργού Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη.  
Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη των ελληνικών 
εισηγμένων εταιρειών στη Γουόλ Στριτ και των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στο συνέδριο της Capital Link, το οποίο διοργανώθηκε 
υπό την αιγίδα του Υπουργού Επικρατείας, σε συνεργασία με το 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την υποστήριξη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά 
μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή, ενώ στο πλαίσιο επίσημης 
τελετής, ο κ. Παμπούκης αντάλλαξε δώρα με τον Jeff Eubank, 
αντιπρόεδρο του NYSE Euronext. 
Απόψε ο κ. Παμπούκης θα χτυπήσει το καμπανάκι για τη λήξη των 
σημερινών διαπραγματεύσεων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  
Ο Υπουργός Επικρατείας θα πλαισιώνεται από στελέχη του 
επιτελείου του και εκπροσώπους ελληνικών εταιριών που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Η τελετή αναμένεται να μεταδοθεί 
ζωντανά από μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια των Ηνωμένων Πολιτειών 
και άλλων χωρών. 
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 
Posted by geokalp at 11:51 PM 
Labels: DJIA 
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Θετικό το μήνυμα Παμπούκη στους 
Αμερικανούς επενδυτές
December 5, 2010 by Greek News    
Filed under Featured, Ομογένεια

Leave a Comment

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 12ο Ετήσιο Φόρουμ της Capital Link.

Νέα Υόρκη.- Στις “μεγάλες αλλαγές” που συντελούνται στην Ελλάδα  για να διαμορφωθεί ένα 
“υγιές και ελκυστικό” περιβάλλον για επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης, μιλώντας κατά τη διάρκεια γεύματος, στα πλαίσια του 12ου Ετήσιου Φόρουμ 
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Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Metropolitan 
Club, του Μανχάταν. Στο γεύμα συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη αμερικανικών και ελληνικών 
επιχειρήσεων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δυο χωρών, εκπρόσωποι μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενώ το φόρουμ διοργανώθηκε και με τη συνεργασία του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Παμπούκης έδωσε το στίγμα των 
μεταρρυθμίσεων για τη “διαμόρφωση μιας νέας εποχής” στον τομέα των επενδύσεων στην 
Ελλάδα, επαινώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα 
αποτελέσματα του θα φανούν χρήσιμα προς την κατεύθυνση των επενδυτικών ευκαιριών στην 
Ελλάδα.

Ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα των επενδύσεων επισήμανε ότι, σήμερα, οι επενδυτές είναι 
“διπλά προσεκτικοί και συντηρητικοί”, ενώ παράλληλα το “ελληνικό ζήτημα” έχει προβληθεί 
πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ο κ. Παμπούκης, “εργαζόμαστε σκληρά για 
να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, μετατρέποντας την Ελλάδα από ένα εχθρικό σ’ ένα φιλικό και 
ελκυστικό τόπο για επενδύσεις”.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι το υφιστάμενο πλαίσιο των 
επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

“Η πρώτη ερώτηση είναι αν η Ελλάδα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση;”, διερωτήθηκε, 
υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανοίγει πράγματι ένα “παράθυρο ευκαιρίας” για βαθιές 
δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντί να στηρίζεται σε έκτακτα προσωρινά μέτρα, 
όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την στρατηγική της κυβέρνησης να διορθώσει τις ανισορροπίες, να 
εκσυγχρονίσει την οικονομία με σχέδια δράσης στους νευραλγικούς τομείς που καθορίζουν την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ως δεύτερο ερώτημα έθεσε το: αν η Ευρώπη και ο κόσμος μπορέσουν να ξεπεράσουν την 
τρέχουσα οικονομική κρίση;

Ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στη διεθνή πραγματικότητα, παρουσιάζοντας γεγονότα και 
παραδείγματα που συντέλεσαν στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για 
“ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης”. Ένα μοντέλο που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει 
για την ανθρωπότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Ένα μοντέλο 
που θα εξασφαλίζει ένα δημοκρατικό, ασφαλές και ευτυχισμένο μέλλον για τους πολίτες του 
κόσμου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνει 
ασπίδες για τα ευάλωτα τμήματα των κοινωνιών, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο κ. Παμπούκης τόνισε επίσης ότι τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο ένα “παγκόσμιο 
όραμα που θα προάγει τη διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το συντονισμό. 
Και γι’ αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά”.
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Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την προσπάθεια της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα στον 
τομέα της ανάπτυξης, με διαφάνεια για την εφαρμογή των στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές 
αποτελούν συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδική 
αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται στον τομέα των επενδύσεων, που δεν είναι 
μόνο θέμα εξασφάλισης “γρήγορης επένδυσης”, όπως είπε, δεν είναι μόνο μια νομοθετική πράξη, 
αλλά μια “συνολική αντίληψη”.

Καταλήγοντας, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι “πράγματι, η Ελλάδα διέρχεται μία από τις πιο 
δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω 
ένα θετικό μήνυμα ενάντια σε απαισιόδοξες προβλέψεις. Απευθύνομαι σε όλους σας και μπορώ 
να πω με σιγουριά ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε”.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του 12ου Ετήσιου Φόρουμ Επενδυτών, στόχος του ήταν η 
ανάδειξη της ελκυστικότητας της Ελλάδας, παρά την οικονομική κρίση, ως επενδυτικού 
προορισμού σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του 
Capital Link, Νικόλας Μπορνόζης, την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας 
στις ΗΠΑ, Βασίλης Κασκαρέλης.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Κασκαρέλης, υπογράμμισε τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις και μίλησε για την προσπάθεια της ελληνικής 
κυβέρνησης να διορθώσει θεμελιώδη και χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
που θα επιτρέψουν στη χώρα να αναπτύξει το δυναμικό της.

Αναφερόμενος στα σκληρά μέτρα λιτότητας, ο κ. πρέσβης τόνισε ότι “δεν υπάρχουν μαγικές 
συνταγές” για την αντιμετώπιση της κρίσης και επανέλαβε τα λόγια του πρωθυπουργού ότι “η 
Ελλάδα, που πριν λίγους μήνες εθεωρείτο από όλους ως μια χώρα καταδικασμένη να αποτύχει, 
κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ανατρέψει αυτές τις προβλέψεις”.

Από την πλευρά του, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, αναφέρθηκε 
στην κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και εκθείασε την κυβέρνηση που 
αποφάσισε να προχωρήσει σε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για 
να μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. Μίλησε για τη στρατηγική γεωγραφική θέση της 
χώρας μας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των 
Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι “η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός τόπος για να ζει κάποιος 
και να εγκαταστήσει τη βάση της επιχείρησής του”.

Τέλος, προέτρεψε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, παρουσιάζει πολλές 
ευκαιρίες για επενδύσεις.

Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και στελέχη ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα.

Ο γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γρηγόρης Τασούλας, στην ομιλία του, 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η δημόσια τάξη και η οικονομική αναδιάρθρωση “προχωρούν χέρι 
με χέρι” και ότι είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες.

Ο Γιώργος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ, μίλησε για τη μεταρρύθμιση που έχει 
ξεκινήσει στις ΔΕΚΟ, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται μόνο η οικονομική τους βελτίωση, αλλά 
χρειάζεται να διορθωθούν οι δομικές τους ανεπάρκειες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να 
αναπτυχθούν.
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Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 
αναφέρθηκε στη μακρά ιστορία που έχει η Ελλάδα σε μεγάλα έργα υποδομής ΣΔΙΤ (πχ 
αεροδρόμιο Αθηνών, σύζευξη Ρίου-Αντιρρίου κλπ), όπως και στις μεγάλες ευκαιρίες που 
υπάρχουν για μελλοντικές συμπράξεις, κυρίως σε έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα 
δώσουν ώθηση την περιφερειακή ανάπτυξη και θα αποτελέσουν “πυλώνα για την οικονομική 
ανάκαμψη και ανάπτυξη” της χώρας.

Τέλος, ο γγ Πολιτισμού και Τουριστικής Υποδομής, Γιάννης Πυργιώτης, προέτρεψε τους 
επιχειρηματίες να επενδύσουν στον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τη “βαριά βιομηχανία” της 
χώρας, ενώ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα 
διέρχεται μια δύσκολη περίοδο (λόγω έλλειψης επενδύσεων, υψηλή αναλογία τιμής/παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε σχέση με γειτονικές χώρες κλπ),παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, που στοχεύουν να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε έναν τουριστικό προορισμό για 
όλο το χρόνο, να προσελκύσουν νέες αγορές (Κίνα, Ρωσία), να αλλάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τις επενδύσεις και να αξιοποιήσουν την κρατική περιουσία.

Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του υπουργού 
Επικρατείας, με τη στήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, του Ομίλου Citigroup και της εταιρείας TEN LTD και πολλών άλλων χορηγών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο κ. Παμπούκης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις δομικές 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, με την 
έννοια της μείωσης κατά το δυνατό των μη επιχειρηματικών κινδύνων.

“Μπορείς να έχεις ό,τι φορολογία θες, αλλά δεν είναι φυσικό να αλλάζεις συνεχώς συντελεστές 
γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόσβεση “, σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι 
“το βασικότερο που πρέπει να έχει κανείς υπόψη, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
σταθερότητας και διαφάνειας, να μειωθεί ο λεγόμενος γραφειοκρατικός κίνδυνος, ο οποίος έχει 
πολλαπλές μορφές. Από τη μη απάντηση αίτησης, από θέματα που δυστυχώς πολλές φορές 
σχετίζονται με ανεπίτρεπτες νομικά και ηθικά συμπεριφορές, με θέματα που σχετίζονται με την 
πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος”.

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια για το Fast Track, ο κ. Παμπούκης υπογράμμισε ότι η ουσία του 
Fast Track 1 είναι η επιτάχυνση. Διότι, όπως ανέφερε, με τα σημερινά δεδομένα για κάθε 
επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να χρειάζονται 28 και 29 άδειες ή ο μέσος χρόνος της αίτησης 
για μελέτη μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες. “Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να καταστήσουν τη 
χώρα ανταγωνιστική”, υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυβερνητικού 
προγράμματος στον τομέα των επενδύσεων, ο κ. Παμπούκης, επισήμανε ότι πρόκειται για 
συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία πολλών Υπουργείων, οι καρποί της οποίας θα 
εξαρτηθούν από τον συντονισμό των δράσεων. Διευκρίνισε δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει 
καμία σχέση με το μνημόνιο, αλλά είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί ως μέρος του κυβερνητικού 
προγράμματος .

Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι “η δύναμις των πραγμάτων” και “οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις” , που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, θα 
οδηγήσουν στην εφαρμογή των καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να 
καταστεί η χώρα ανταγωνιστική.

Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των στόχων και των 
προγραμμάτων της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για την υπέρβαση της 
τρέχουσας κρίσης και την επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Επικρατείας αντέκρουσε το εισαγωγικό σχόλιο του 
δημοσιογράφου περί «ιδιαίτερα πολύπλοκης γραφειοκρατίας, περιπλεγμένης νομοθεσίας και 
έλλειψης διαφάνειας στην Ελλάδα», παρουσιάζοντας τους πέντε άξονες του μεταρρυθμιστικού 
σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι άξονες αυτοί, όπως επισήμανε ο κ. Παμπούκης, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα, η δημιουργία ευνοϊκών για τις επενδύσεις 
νομικών προϋποθέσεων, η διαφάνεια της νομοθεσίας και της φορολογίας και η προώθηση ενός 
αναπτυξιακού πλάνου φιλικού προς το περιβάλλον.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόστος από την προώθηση των 
αυστηρών αυτών μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός 
στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης η οποία, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «πέρασε το 
πρώτο τεστ, κατά τις πρόσφατες εκλογές».

Σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις της κρίσης, ο υπουργός έκανε λόγο για 
«πανευρωπαϊκή συνεργασία» με στόχο την υπέρβαση της κρίσης, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη 
ισχυρής πολιτικής βούλησης για ενότητα και αλληλεγγύη στην Ευρώπη και για διατήρηση της 
Ευρωζώνης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg, o κ. Παμπούκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει 
τεράστια πλεονεκτήματα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης. Παραδοσιακά, η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει τουριστικός προορισμός. Επιπλέον, η 
χώρα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των πράσινων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας 
(ηλιακή, αιολική) και φυσικά η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας».

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή οικονομία, το πακέτο 
οικονομικής ενίσχυσης της Ιρλανδίας και την προοπτική ανάλογων κινήσεων γι’ άλλες χώρες, ο 
υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης αλληλεγγύης στην Ευρώπη, καθώς και πραγματικής 
οικονομικής διακυβέρνησης, που θα μειώνει τις διαφορές και θα προωθεί περισσότερο 
ομοιογενείς οικονομικές πολιτικές ανά την Ευρώπη.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις προσπάθειες της Ελλάδας να ξεπεράσει 
την τρέχουσα οικονομική κρίση, ο υπουργός αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της 
Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας ανά τον κόσμο, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη δύναμη». 
Ωστόσο, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, «στις επενδύσεις δεν υπάρχει περιθώριο για 
συναισθηματισμούς, το ζητούμενο είναι το κέρδος και οι ευκαιρίες και για τον λόγο αυτό δεν 
είναι μόνο οι Έλληνες της διασποράς που θα ενδιαφερθούν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας να εκδώσει ομόλογα της 
διασποράς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι η σκέψη αυτή, αν και αρχικά υπήρξε, έχει πλέον 
ξεπεραστεί διότι, όπως τόνισε, «η ουσία είναι η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η 
δημοσιονομική προσαρμογή και σταθερότητα, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στο 
ανθρώπινο δυναμικό και την πράσινη οικονομία».

Την Παρασκευή, ο κ. Παμπούκης επισκέφθηκε τη Γουόλ Στριτ και χτύπησε το καμπανάκι 
κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από 
στελέχη ελληνικών εταιριών, που είναι εισηγμένες στο νεοϋορκέζικο Χρηματιστήριο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο κ. Παμπούκης 
παραχώρησε συνέντευξη και στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business News. Επανέλαβε τους λόγους 
για τους οποίους η Ελλάδα είναι ελκυστική στους επενδυτές: ασφαλής, δημοκρατική χώρα, σε 
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πορεία μεταρρύθμισης και σταδιακής εξόδου από την κρίση και με πολύ σημαντικό γεωγραφικό 
πλεονέκτημα.
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Συνέντευξη Χ. Παμπούκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι Αμερικανοί διαπιστώνουν
ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη» 
Κυριακή, 05 Δεκέμβριος 2010 13:44 

«Οι Αμερικανοί διαπιστώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα
μετατρέψει την χώρα μας σε φιλοεπενδυτική», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το σχεδιασμό
πολιτικής στρατηγικών επενδύσεων, Χάρης Παμπούκης, ο οποίος συμμετείχε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας
Capital Link, είχε σειρά επαφών με οικονομικούς παράγοντες και επισκέφθηκε τη Γουόλ Στριτ, όπου συζήτησε θέματα της
αρμοδιότητάς του με στελέχη του νεοϋορκέζικου χρηματιστηρίου.  
Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας με το Κατάρ, επισήμανε ότι γίνονται «προσεκτικά βήματα». Για τις προοπτικές
υπάρξουν επενδύσεις από εύπορους ομογενείς, ο κ. Παμπούκης τόνισε ότι «δεν υπάρχει κατηγορία Ελληνοαμερικανών 
αλλά επενδυτών», υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να είναι «ευεργέτες ή επενδυτές». 
Μιλώντας για την παρούσα κατάσταση, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, θα πάει μπροστά, όταν ο λαός
πιστέψει στις δυνάμεις του και όταν καταλάβουμε ότι καταρχήν είμαστε μόνοι, τα προβλήματα είναι δικά μας και στο μέτρο
δυνατού θα τα λύσουμε μόνοι μας». 
 

< Προηγούμενο   Επόμενο > 

  

Πολιτική Οικονομία Πολιτισμός Κοινωνία Γνώμη Θέματα Καιρός Αξίζει να 

Αρχική Ελλάδα Κόσμος Σπορ Εργασία Αυτοδιοίκηση Επιστήμη Ζωή
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

ΚΥΡΙΑΚΉ, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2010

Συνεντεύξεις Παμπούκη σε αμερικανικά ΜΜΕ  

 
Ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης 
Παμπούκης, ολοκλήρωσε τις 
επαφές του στη Νέα Υόρκη, 
προβάλλοντας την κυβερνητική 
πολιτική για τη «δημιουργία 
σωστών κανόνων» με σκοπό την 
προσέλκυση επενδύσεων. Ο κ. 

Παμπούκης επισκέφθηκε χθες τη Γουόλ Στριτ και χτύπησε το 
καμπανάκι κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από στελέχη 
ελληνικών εταιριών, που είναι εισηγμένες στο νεοϋορκέζικο 
Χρηματιστήριο. 
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής στη Νέα Υόρκη, με πρωταρχικό 
στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών, οικονομικών παραγόντων 
και αναλυτών για το πρόγραμμα της κυβέρνησης στον τομέα 
των επενδύσεων, ο υπουργός παραχώρησε συνεντεύξεις σε 
αμερικανικά ΜΜΕ. 
 
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «Μπλούμπεργκ» και 
απαντώντας σε ερώτηση αν η Ελλάδα σχεδιάζει να 
δημιουργήσει ανάπτυξη και πού απευθύνεται για την 
προσέλκυση επενδύσεων, σε ποιες χώρες, ποιες εταιρίες και 
ποιους τομείς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι «καταρχήν, η 
ανάπτυξη είναι ζήτημα πολύπλοκο. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο 
μεταρρυθμιστικό σχέδιο, με την έννοια της δημιουργίας σωστών 
κανόνων, απλών κανόνων, φιλικών προς τις επενδύσεις που θα 
ελαχιστοποιούν τους μη επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η 
γραφειοκρατία». 
 
Ακολούθως, σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει τεράστια 
πλεονεκτήματα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως γέφυρα 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Παραδοσιακά, η Ελλάδα υπήρξε 
και παραμένει τουριστικός προορισμός. Επιπλέον, η χώρα είναι 
ανοικτή στο νέο μοντέλο των πράσινων επενδύσεων στον τομέα 
της ενέργειας (ηλιακή, αιολική) και φυσικά η Ελλάδα είναι 
παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας». 
 
Κληθείς να σχολιάσει την ενδεχόμενη υποβάθμιση της χώρας 
από τον οίκο οικονομικής αξιολόγησης Standard and Poors, ο κ. 
Παμπούκης μετέφερε την έκπληξη της κυβέρνησης για την 
ανακοίνωση αυτή, την οποία συνέδεσε περισσότερο με τις 
εξελίξεις ανά την Ευρώπη και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

 

Κοινή χρήση  Αναφορά κατάχρησης  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου  Συνδεση
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Μηχανισμού Στήριξης παρά με την Ελλάδα μεμονωμένα. 
 
«Έχουμε λάβει εντυπωσιακά μέτρα λιτότητας, που 
αποδεικνύεται ότι έχουν αποτέλεσμα», επισήμανε 
χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Ελλάδα για τη δημοσιονομική προσαρμογή, 
προσθέτοντας «έχουμε μειώσει το έλλειμμα κατά 6 μονάδες του 
ΑΕΠ, κίνηση άνευ προηγουμένου και για τον λόγο αυτό και 
ξαφνιαστήκαμε (σσ. από την ανακοίνωση)». 
 
Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την 
ευρωπαϊκή οικονομία, το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της 
Ιρλανδίας και την προοπτική ανάλογων κινήσεων γι άλλες 
χώρες, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης 
αλληλεγγύης στην Ευρώπη, καθώς και πραγματικής οικονομικής 
διακυβέρνησης, που θα μειώνει τις διαφορές και θα προωθεί 
περισσότερο ομοιογενείς οικονομικές πολιτικές ανά την Ευρώπη. 
 
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Επικρατείας 
αντέκρουσε το εισαγωγικό σχόλιο του δημοσιογράφου 
περί «ιδιαίτερα πολύπλοκης γραφειοκρατίας, περιπλεγμένης 
νομοθεσίας και έλλειψης διαφάνειας στην Ελλάδα», 
παρουσιάζοντας τους πέντε άξονες του μεταρρυθμιστικού 
σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης. Οι άξονες αυτοί, όπως 
επισήμανε ο κ. Παμπούκης, είναι: 
 
α) η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, 
 
β) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα, 
 
γ) η δημιουργία ευνοϊκών για τις επενδύσεις νομικών 
προϋποθέσεων, 
 
δ) η διαφάνεια της νομοθεσίας και της φορολογίας 
 
ε) η προώθηση ενός αναπτυξιακού πλάνου φιλικού προς το 
περιβάλλον. 
 
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό 
κόστος από την προώθηση των αυστηρών αυτών 
μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 
ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης η 
οποία, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «πέρασε το πρώτο τεστ, 
κατά τις πρόσφατες εκλογές». 
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης, ο κ. Παμπούκης παραχώρησε συνέντευξη και στο 
τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business News. Επανέλαβε τους λόγους 
για τους οποίους η Ελλάδα είναι ελκυστική στους επενδυτές, 
ασφαλής, δημοκρατική χώρα, σε πορεία μεταρρύθμισης και 
σταδιακής εξόδου από την κρίση και με πολύ σημαντικό 
γεωγραφικό πλεονέκτημα. 
 
Σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις της κρίσης, ο 
υπουργός έκανε λόγο για «πανευρωπαϊκή συνεργασία» με 
στόχο την υπέρβαση της κρίσης, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη 
ισχυρής πολιτικής βούλησης για ενότητα και αλληλεγγύη στην 
Ευρώπη και για διατήρηση της Ευρωζώνης. 
 
Μιλώντας σε εξειδικευμένο για θέματα επενδύσεων 
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δημοσιογράφο του δικτύου «Μπλούμπεργκ» κατά τη διάρκεια 
ζωντανής εκπομπής, ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στο 12ο 
Ετήσιο Φόρουμ Επενδύσεων της εταιρίας Capital Link ως το 
επίκεντρο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ενώ επισήμανε το 
άνοιγμα της Ελλάδας προς αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 
δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία για την 
προσέλκυση επενδύσεων. 
 
Ερωτηθείς για τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις 
προσπάθειες της Ελλάδας να ξεπεράσει την τρέχουσα 
οικονομική κρίση, ο υπουργός αναφέρθηκε στους ισχυρούς 
δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας ανά 
τον κόσμο, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη δύναμη». Ωστόσο, 
όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, «στις επενδύσεις δεν υπάρχει 
περιθώριο για συναισθηματισμούς, το ζητούμενο είναι το κέρδος 
και οι ευκαιρίες και για τον λόγο αυτό δεν είναι μόνο οι Έλληνες 
της διασποράς που θα ενδιαφερθούν για τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας». 
 
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας 
να εκδώσει ομόλογα της διασποράς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε 
ότι η σκέψη αυτή, αν και αρχικά υπήρξε, έχει πλέον ξεπεραστεί 
διότι, όπως τόνισε, «η ουσία είναι η παραγωγικότητα, η 
ανταγωνιστικότητα, η δημοσιονομική προσαρμογή και 
σταθερότητα, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στο 
ανθρώπινο δυναμικό και την πράσινη οικονομία».  
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Ημέρα της Ελλάδας στην Γουώλ Στρήτ 
VOA | ΟυάσιγκτονΚυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2010 

 

Φωτογραφία Capital Link 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

Ειδική τελετή προς τιμήν της Ελλάδας διοργανώθηκε από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υπουργός Επικρατείας της Ελλάδας, Χάρης Παμπούκης, ο πρέσβης της 
Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλης Κασκαρέλης, καθώς και ανώτερα διευθυντικά στελέχη ελληνικών 
εταιρειών που εκπροσωπούνται στην Γουώλ Στρήτ. 

Ο κ. Παμπούκης σήμανε επίσης το τέλος των συνεδριάσεων του χρηματιστηρίου με το παραδοσιακό 
καμπανάκι.  Το γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά απ’ όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ. 
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05 12 2010

Ο υπουργός Επικρατείας μιλά για την ανάπτυξη της Ελλάδας 

 

Εκπροσωπώντας την Ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Επικρατείας κ. Χάρης Παμπούκης συμμετείχε στο δωδέκατο 
ετήσιο συνέδριο της Κάπιταλ Λινκ, με θέμα Αναδιοργάνωση της Ελλάδας, δυνατότητες και προκλήσεις. Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη. Ο Υπουργός Επικρατείας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στο κύριο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. «Είναι μια κρίσιμη περίοδος και πρέπει η χώρα να μη χάσει το τρένο της 
ανάπτυξης», επεσήμανε.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε είπε την νέα διάσταση του χρόνου, να αδράξουμε την ευκαιρία συμμετοχής σε μια 
παγκόσμια κοινότητα που προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία στις αγορές. Μια κοινότητα και ένα πολιτικό 
περιβάλλον, όπου όργανα και υπερεθνικές μεταλλάσσονται συνεχώς, έως ότου επιτύχουν κάποιας μορφής ισορροπία 
με τις χρηματιστηριακές δυναμικές. Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στην νέα επενδυτική διάσταση υποστηρίζοντας 
πως οι ξένοι επενδυτές αναγνωρίζουν βαθμιαία τις ευκαιρίες που η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει. Όπως ο ίδιος 
σημείωσε «Η χώρα αποτελεί ένα φιλικό περιβάλλον επένδυσης με ευρύ φάσμα ευκαιριών στον τουρισμό, την ακίνητη 
περιουσία, την βιομηχανία αεροπορίας και αερολιμένων, την αγροτική παραγωγή, την κατασκευή, τις ανανεωμένες 
πηγές ενέργειας την τεχνολογία και την εκπαίδευση». «Η Ελλάδα», κατέληξε ο Έλληνας υπουργός, «διανύει μια από τις 
πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Βρίσκομαι όμως εδώ ενώπιον σας να σας μεταφέρω ένα θετικό 
μήνυμα, αντίθετα με τις αρνητικές και απαισιόδοξες προγνώσεις η Ελλάδα θα ανταπεξέλθει, είμαστε αποφασισμένοι να 
επιτύχουμε».
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  Χρήστης   
  Κωδικός 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ΦΩΤΟ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

  

       

ΑΙΟΛΚ:1,65 (0.00)  ΑΚΡΙΤ:0,59 (0.00)  ΑΛΜΥ:0,60 (+3.45)  ΑΛΤΕΡ:0,36 (-7.69)  ΑΛΦΑ:4,46 (+1.36)  

06/12/2010  * Αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι έξι συλληφθέντες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση
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Capital Link Forum in NY 

    New  York  (ANA-MPA/P. Panagiotou)  --  Minister of State  Haris  Pamboukis, 
responsible  for  investments, will address  the 12th Annual Capital Link Forum, 
entitled "Reforming Greece, Opportunities and Challenges", set to take place in 
Manhattan’s Metropolitan Club. 
 
    Pamboukis and President and Deputy CEO of the NYSE Euronext Dominique 
Cerutti will be the keynote speakers in the Capital Link luncheon to be attended 
by senior executives.  

 
    The  forum will  be divided into four sections, namely,  the Greek government’s economic policy,  capital 
markets, companies trading in the Athens Stock Exchange and the global shipping market.  
 
     
 
     
 
    

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ | Αίτηση Συνδρομητή 
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Η Ελλάδα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των 
πράσινων επενδύσεων 

Η Ελλάδα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των πράσινων επενδύσεων 
pict 
 
Στις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού και την προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο 
εστίασε ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης κατά την επίσκεψή του στη Νέα 
Υόρκη. Όπως είπε σε συνέντευξη του στο CNN «η Ελλάδα έχει τεράστια πλεονεκτήματα, 
λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 
Παραδοσιακά, η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει τουριστικός προορισμός. Επιπλέον, η 
χώρα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των πράσινων επενδύσεων στον τομέα της 
ενέργειας (ηλιακή, αιολική) και φυσικά η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στον τομέα 
της ναυτιλίας». 
 
 
Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη ο κ. Παμπούκης, αναφέρθηκε στη «δημιουργία 
σωστών κανόνων» για την προσέλκυση επενδύσεων. 
 
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Επικρατείας αντέκρουσε το εισαγωγικό σχόλιο 
του δημοσιογράφου περί «ιδιαίτερα πολύπλοκης γραφειοκρατίας, περιπλεγμένης 
νομοθεσίας και έλλειψης διαφάνειας στην Ελλάδα», παρουσιάζοντας τους πέντε άξονες 
του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης. 
 
Οι άξονες αυτοί, όπως επισήμανε ο κ. Παμπούκης, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα, η δημιουργία ευνοϊκών για τις 
επενδύσεις νομικών προϋποθέσεων, η διαφάνεια της νομοθεσίας και της φορολογίας και 
η προώθηση ενός αναπτυξιακού πλάνου φιλικού προς το περιβάλλον. 
 
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg και απαντώντας σε ερώτηση αν η Ελλάδα 
σχεδιάζει να δημιουργήσει ανάπτυξη και πού απευθύνεται για την προσέλκυση 
επενδύσεων, σε ποιες χώρες, ποιες εταιρίες και ποιους τομείς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε 
ότι «έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, με την έννοια της δημιουργίας 
σωστών κανόνων, απλών κανόνων, φιλικών προς τις επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν 
τους μη επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η γραφειοκρατία». 
 
Μιλώντας σε εξειδικευμένο για θέματα επενδύσεων δημοσιογράφο του Bloomberg κατά 
τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής, ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδύσεων της εταιρείας Capital Link ως το επίκεντρο της επίσκεψής του στη Νέα 
Υόρκη, ενώ επισήμανε το άνοιγμα της Ελλάδας προς αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 
δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία για την προσέλκυση επενδύσεων. 
 
Ο κ. Παμπούκης επισκέφθηκε τη Γουόλ Στριτ και χτύπησε το καμπανάκι κηρύσσοντας τη 
λήξη των εργασιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από στελέχη 
ελληνικών εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο νεοϋορκέζικο Χρηματιστήριο. 
 
Πηγή: LTCnews.gr 
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Μήνυμα Παμπούκη προς ελληνοαμερικανούς 
«Οι Αμερικανοί διαπιστώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα 
και να μετατρέψει την χώρα μας σε φιλοεπενδυτική», δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το 
σχεδιασμό της πολιτικής στρατηγικών επενδύσεων, Χάρης 
Παμπούκης, ο οποίος συμμετείχε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ 
Επενδυτών της εταιρίας Capital Link, είχε σειρά επαφών με 
οικονομικούς παράγοντες και επισκέφθηκε τη Γουόλ Στριτ, 
όπου συζήτησε θέματα της αρμοδιότητάς του με στελέχη του 
νεοϋορκέζικου χρηματιστηρίου.

 

Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας με το Κατάρ, 
επισήμανε ότι γίνονται «προσεκτικά βήματα». Για τις 
προοπτικές να υπάρξουν επενδύσεις από εύπορους 
ομογενείς, ο κ. Παμπούκης τόνισε ότι «δεν υπάρχει κατηγορία 

Ελληνοαμερικανών επενδυτών, αλλά επενδυτών», υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να 
είναι «ευεργέτες ή επενδυτές».

 

Μιλώντας για την παρούσα κατάσταση, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, θα πάει μπροστά, 
όταν ο λαός μας πιστέψει στις δυνάμεις του και όταν καταλάβουμε ότι καταρχήν είμαστε μόνοι, τα προβλήματα 
είναι δικά μας και στο μέτρο του δυνατού θα τα λύσουμε μόνοι μας».

 

Η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής:

 

- Κύριε υπουργέ, γιατί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να πιστέψει ότι σήμερα το επενδυτικό τοπίο 
είναι διαφορετικό και ό,τι, πράγματι, κάτι έχει αλλάξει στην Ελλάδα;

 

«Ένας υποψήφιος επενδυτής μπορεί πλέον να αρχίσει να βλέπει την Ελλάδα ως μία πιθανή χώρα για επένδυση, 
γιατί η χώρα μας έχει προχωρήσει αποφασιστικά σ' ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Είναι μια χώρα με μεγάλη 
σταθερότητα, μια δημοκρατική χώρα, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, 
παράλληλα με τη σταδιακή, αλλά αποφασιστική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που για χρόνια 
ταλάνιζαν την χώρα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια φιλοεπενδυτική χώρα, 
όπου ο επιχειρηματικός κίνδυνος θα προσπαθήσουμε να εξαλειφθεί, είναι κάτι που ήδη σιγά-σιγά διαβλέπουν 
τόσο οι αγορές, όσο και οι επενδυτές.

 

Βεβαίως, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και οι επενδύσεις στηρίζονται πάνω στο κέρδος. Από τη στιγμή, 
όμως, που διαβλέπουν μία σταθερότητα, μία αποφασιστικότητα και διαπιστώνουν ότι δημιουργούνται κατάλληλες 
προϋποθέσεις, όπως η πάταξη της γραφειοκρατίας, η ελαχιστοποίηση της διαφθοράς, δηλαδή όλες εκείνες οι 
παράμετροι, που δημιουργούν μία ασφάλεια για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, τότε αλλάζουν και οι προοπτικές 
για τις επενδύσεις. Επομένως, διαμορφώνεται ένα τοπίο, το οποίο σταδιακά θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τη 
νέα Ελλάδα. Μία Ελλάδα που προφανώς θα εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, που με τη σειρά της θα δώσει και ένα 
"μέρισμα ποιότητας" στον Ελληνικό λαό, ο οποίος καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια αυτή την περίοδο».

 

- Ποια είναι τα συμπεράσματα των επαφών σας στη Νέα Υόρκη?

 

«Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι ο αμερικανικός λαός και ειδικότερα το επενδυτικό κοινό έχει μια 
θετική εικόνα για την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί μάς βλέπουν φιλικά κι αυτό είναι πάρα σημαντικό. Αλλά δεν αρκεί 
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Παράλληλα η εταιρεία δίνει έμφαση στη βελτιστοποίηση των οργανωτικών δομών και στην 
κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο τη δημιουργία επιπλέον αξίας για το 
σύνολο των μετόχων.  
 
Τέλος, ο κύριος Κωστόπουλος ενημέρωσε διεξοδικά, σε επαφές που είχε, διάφορους διεθνείς 
επενδυτικούς οίκους για τις προοπτικές του Ομίλου.  

 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ  ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  OK ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  στο EURO2DAY  OK 
 
FLASH NEWS   Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές - Κέρδη 0,52% για τον DAX

 

Μου αρέσει!  
 

Συμμετοχή των ΕΛ.ΠΕ στο Συνέδριο της Capital 
Link

 
 
Δημοσιεύθηκε: 21:18 - 06/12/10 
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια συμμετείχε στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
που έλαβε χώρα στις 2 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μεταρρυθμίζοντας την 
Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις».  
 
Τον Όμιλο εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Γιάννης 
Κωστόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του παρουσίασε αναλυτικά τις βασικές 
στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ελληνικά Πετρέλαια, που αποβλέπουν τόσο στην
εγχώρια αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Ανατολικής 
Μεσογείου.  
 
Συγκεκριμένα, στοχεύοντας στον διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών την επόμενη 
διετία, η στρατηγική εστιάζεται στην περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση της 
λειτουργικής απόδοσης του κλάδου Διύλισης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

της Εγχώριας Εμπορίας, στην ορθολογική επέκταση των Διεθνών Δραστηριοτήτων 
Εμπορίας, στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων των Χημικών και Έρευνας & 
Παραγωγής Υδρογονανθράκων για δημιουργία αξίας καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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ΗΠΑ: Συνέντευξη του υπ. Επικρατείας, Χ. Παμπούκη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ - 
Επαφές στη ΝΥ, επενδυτικό κλίμα, συμφωνία με Κατάρ και μήνυμα προς 
Ελληνοαμερικανούς
6 Δεκεμβρίου 2010 (08:05 UTC+2)

του ανταποκριτή μας Π. Παναγιώτου

«Οι Αμερικανοί διαπιστώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα 
διαρθρωτικά προβλήματα και να μετατρέψει την χώρα μας σε φιλοεπενδυτική», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το σχεδιασμό της πολιτικής στρατηγικών επενδύσεων, 
Χάρης Παμπούκης, ο οποίος συμμετείχε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της εταιρίας Capital 
Link, είχε σειρά επαφών με οικονομικούς παράγοντες και επισκέφθηκε τη Γουόλ Στριτ, όπου 
συζήτησε θέματα της αρμοδιότητάς του με στελέχη του νεοϋορκέζικου χρηματιστηρίου.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας με το Κατάρ, επισήμανε ότι γίνονται «προσεκτικά 
βήματα». Για τις προοπτικές να υπάρξουν επενδύσεις από εύπορους ομογενείς, ο κ. Παμπούκης 
τόνισε ότι «δεν υπάρχει κατηγορία Ελληνοαμερικανών επενδυτών, αλλά επενδυτών», 
υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να είναι «ευεργέτες ή επενδυτές».

Μιλώντας για την παρούσα κατάσταση, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, θα πάει 
μπροστά, όταν ο λαός μας πιστέψει στις δυνάμεις του και όταν καταλάβουμε ότι καταρχήν είμαστε 
μόνοι, τα προβλήματα είναι δικά μας και στο μέτρο του δυνατού θα τα λύσουμε μόνοι μας».

Η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής:

- Κύριε υπουργέ, γιατί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να πιστέψει ότι σήμερα το 
επενδυτικό τοπίο είναι διαφορετικό και ό,τι, πράγματι, κάτι έχει αλλάξει στην Ελλάδα;

«Ένας υποψήφιος επενδυτής μπορεί πλέον να αρχίσει να βλέπει την Ελλάδα ως μία πιθανή χώρα 
για επένδυση, γιατί η χώρα μας έχει προχωρήσει αποφασιστικά σ' ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Είναι 
μια χώρα με μεγάλη σταθερότητα, μια δημοκρατική χώρα, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όλοι 
λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, παράλληλα με τη σταδιακή, αλλά αποφασιστική αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών προβλημάτων που για χρόνια ταλάνιζαν την χώρα και την προσπάθεια της 
κυβέρνησης να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια φιλοεπενδυτική χώρα, όπου ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος θα προσπαθήσουμε να εξαλειφθεί, είναι κάτι που ήδη σιγά-σιγά διαβλέπουν τόσο οι 
αγορές, όσο και οι επενδυτές.

Βεβαίως, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και οι επενδύσεις στηρίζονται πάνω στο κέρδος. Από 
τη στιγμή, όμως, που διαβλέπουν μία σταθερότητα, μία αποφασιστικότητα και διαπιστώνουν ότι 
δημιουργούνται κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως η πάταξη της γραφειοκρατίας, η ελαχιστοποίηση 
της διαφθοράς, δηλαδή όλες εκείνες οι παράμετροι, που δημιουργούν μία ασφάλεια για τον 
ενδιαφερόμενο επενδυτή, τότε αλλάζουν και οι προοπτικές για τις επενδύσεις. Επομένως, 
διαμορφώνεται ένα τοπίο, το οποίο σταδιακά θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τη νέα Ελλάδα. Μία 
Ελλάδα που προφανώς θα εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, που με τη σειρά της θα δώσει και ένα 
"μέρισμα ποιότητας" στον Ελληνικό λαό, ο οποίος καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια αυτή την 
περίοδο».

- Ποια είναι τα συμπεράσματα των επαφών σας στη Νέα Υόρκη?

«Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι ο αμερικανικός λαός και ειδικότερα το επενδυτικό 
κοινό έχει μια θετική εικόνα για την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί μάς βλέπουν φιλικά κι αυτό είναι πάρα 
σημαντικό. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται και 
νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο περιμένουν να δουν τη δυνατότητα για αποφασιστική 
συνέχεια, να υπάρχει πολιτική και κοινωνική ειρήνη, να υπάρχει ο σεβασμός του κανόνα δικαίου 
και βεβαίως, να επαναλάβω ότι θα πρέπει να υπάρχει εκείνο το κατάλληλο επενδυτικό τοπίο που 
προανέφερα, γιατί στο παρελθόν πολλοί επενδυτές έχουν ταλαιπωρηθεί στη χώρα μας. Υπάρχει 
ενδιαφέρον και καταγράφεται πολύ θετικά, πολύ ενθαρρυντικά η προσπάθεια που γίνεται στην 
χώρα μας. Νομίζω όμως ότι δεν έχουν φτάσει σ' έναν βαθμό ωριμότητας τέτοιο, ώστε να πούμε ότι 
αύριο είναι έτοιμοι να προχωρήσουν διάφορες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από την Αμερική».

- Τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσία του πρωθυπουργού, υπογράψατε εδώ στη Νέα Υόρκη ένα 
μνημόνιο συνεργασίας πέντε σημείων με το Κατάρ. Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η προκαταρκτική 
συμφωνία;

«Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας είναι μη δεσμευτικό. Είναι ένα μνημόνιο προθέσεων. Πράγματι, έχει 
ξεκινήσει και έχει συνεδριάσει αυτή η διμερής επιτροπή, η οποία εξετάζει τις προϋποθέσεις και τις 
συνθήκες για να δημιουργηθούν πλέον κατάλληλες προτάσεις. Είναι γνωστό ότι το Κατάρ έχει 
ενδιαφέρον για αρκετούς τομείς, όπως της ενέργειας και της ανάπτυξης. Όλα αυτά τα σχέδια τα 
ετοιμάζουμε βήμα-βήμα, γιατί θα πρέπει να ετοιμαστούν προσεκτικά. Τους έχει κάνει ιδιαίτερη 
εντύπωση και έχει αποσπάσει θετικά σχόλια ο λεγόμενος νόμος για επιτάχυνση της διαδικασίας, το 
fast track, ο οποίος τους διευκολύνει και διαμορφώνει ένα νέο τοπίο για τις επενδύσεις. Με αυτόν 
το νόμο αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα της γραφειοκρατίας, που δημιουργούσαν ένα 
παράγοντα ασάφειας, μία κατάσταση μετέωρη για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που ήταν ό,τι 
πιο χειρότερο μπορούσε να συμβεί».

- Ποιό είναι το μήνυμά σας προς τους Ελληνοαμερικανούς και ιδιαίτερα προς σ' αυτούς που έχουν τη 
δυνατότητα να επενδύσουν και να προσφέρουν στην Ελλάδα;

«Στους Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι έχουν προοδεύσει, θα έλεγα δυο πράγματα:
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Πρώτον, να επιλέξουν αν θέλουν να είναι ευεργέτες ή επενδυτές. Για επενδυτές, δεν υπάρχει 
κατηγορία Ελληνοαμερικανών επενδυτών. Υπάρχει κατηγορία επενδυτών. Αν δουν κέρδος με τα 
κριτήρια αυτά και ευκαιρίες επενδυτικές θα έρθουν και οι Ελληνοαμερικανοί, όπως όλοι οι 
υπόλοιποι. Για ευεργέτες, τα πράγματα αλλάζουν. Για παράδειγμα, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση 
το Ίδρυμα Νιάρχου και ο κ. Δρακόπουλος, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, σοβαρός, που 
αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα της διαδικασίας, προκειμένου να προσφέρουν κάτι, το 
οποίο πράγματι θα αποτελεί ένα στολίδι για την Αθήνα. Οι ευεργέτες έχουν μεγάλη παράδοση στην 
Ελλάδα και πολλοί απ' αυτούς, όχι μόνο είχαν τεράστιο πρόβλημα στο να επιχειρήσουν και να 
υλοποιήσουν το φιλοπολιτειακό τους έργο, αλλά παράλληλα κατηγορήθηκαν ότι κάτι υπάρχει... 
Γιατί δυστυχώς, μερικές φορές, υπάρχει αγνωμοσύνη και καχυποψία, π.χ. γιατί το κάνει αυτός, 
κάτι θα έχει να επωφεληθεί κ.λπ.

Και αφού βρισκόμαστε στην Αμερική, είναι καιρός να θυμηθούμε και στην Ελλάδα τη γνωστή ρήση 
από ένα λόγο του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, που έχει ένα βαθύτατο πατριωτικό νόημα: Να 
αναρωτηθούμε, λοιπόν, όχι τι μπορεί η πατρίδα να κάνει για μας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε 
εμείς για την πατρίδα.

Η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, θα πάει μπροστά, όταν ο λαός μας πιστέψει στις δυνάμεις του και 
όταν καταλάβουμε ότι καταρχήν είμαστε μόνοι, τα προβλήματα είναι δικά μας και στο μέτρο του 
δυνατού θα τα λύσουμε μόνοι μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ομογένεια / Ελλάδα

 

Ημέρα της Ελλάδας στην Γουώλ Στρήτ
Νέα Υόρκη,  06.12.2010 
Ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, ολοκλήρωσε τις επαφές 
του στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική για τη 
«δημιουργία σωστών κανόνων» με σκοπό την προσέλκυση 
επενδύσεων.
Ο κ. Παμπούκης επισκέφθηκε το Σάββατο τη Γουόλ Στριτ και χτύπησε 
το καμπανάκι κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών του Χρηματιστηρίου 
της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από στελέχη ελληνικών εταιριών, που 

είναι εισηγμένες στο νεοϋορκέζικο Χρηματιστήριο.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής στη Νέα Υόρκη, με πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών, οικονομικών 
παραγόντων και αναλυτών για το πρόγραμμα της κυβέρνησης στον τομέα των επενδύσεων, ο υπουργός 
παραχώρησε συνεντεύξεις σε αμερικανικά ΜΜΕ.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «Μπλούμπεργκ» και απαντώντας σε ερώτηση αν η Ελλάδα σχεδιάζει να 
δημιουργήσει ανάπτυξη και πού απευθύνεται για την προσέλκυση επενδύσεων, σε ποιες χώρες, ποιες εταιρίες και 
ποιους τομείς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι «καταρχήν, η ανάπτυξη είναι ζήτημα πολύπλοκο. Έχουμε ένα πολύ 
φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, με την έννοια της δημιουργίας σωστών κανόνων, απλών κανόνων, φιλικών 
προς τις επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν τους μη επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η γραφειοκρατία».
Ακολούθως, σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει τεράστια πλεονεκτήματα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως 
γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Παραδοσιακά, η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει τουριστικός προορισμός. 
Επιπλέον, η χώρα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των πράσινων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας (ηλιακή, 
αιολική) και φυσικά η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας».
Κληθείς να σχολιάσει την ενδεχόμενη υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο οικονομικής αξιολόγησης Standard 
and Poors, ο κ. Παμπούκης μετέφερε την έκπληξη της κυβέρνησης για την ανακοίνωση αυτή, την οποία 
συνέδεσε περισσότερο με τις εξελίξεις ανά την Ευρώπη και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης 
παρά με την Ελλάδα μεμονωμένα.
«Έχουμε λάβει εντυπωσιακά μέτρα λιτότητας, που αποδεικνύεται ότι έχουν αποτέλεσμα», επισήμανε 
χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για τη δημοσιονομική προσαρμογή, 
προσθέτοντας «έχουμε μειώσει το έλλειμμα κατά 6 μονάδες του ΑΕΠ, κίνηση άνευ προηγουμένου και για τον 
λόγο αυτό και ξαφνιαστήκαμε (σσ. από την ανακοίνωση)».
Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή οικονομία, το πακέτο οικονομικής 
ενίσχυσης της Ιρλανδίας και την προοπτική ανάλογων κινήσεων γι άλλες χώρες, ο υπουργός υπογράμμισε την 
ανάγκη ύπαρξης αλληλεγγύης στην Ευρώπη, καθώς και πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης, που θα μειώνει 
τις διαφορές και θα προωθεί περισσότερο ομοιογενείς οικονομικές πολιτικές ανά την Ευρώπη.
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Επικρατείας αντέκρουσε το εισαγωγικό σχόλιο του δημοσιογράφου περί 
«ιδιαίτερα πολύπλοκης γραφειοκρατίας, περιπλεγμένης νομοθεσίας και έλλειψης διαφάνειας στην Ελλάδα», 
παρουσιάζοντας τους πέντε άξονες του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης. Οι άξονες αυτοί, 
όπως επισήμανε ο κ. Παμπούκης, είναι:
α) η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση,
β) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα, 
γ) η δημιουργία ευνοϊκών για τις επενδύσεις νομικών προϋποθέσεων,
δ) η διαφάνεια της νομοθεσίας και της φορολογίας
ε) η προώθηση ενός αναπτυξιακού πλάνου φιλικού προς το περιβάλλον.
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόστος από την προώθηση των αυστηρών 
αυτών μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης η οποία, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «πέρασε το πρώτο τεστ, κατά τις πρόσφατες εκλογές».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο κ. Παμπούκης παραχώρησε συνέντευξη 
και στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business News. Επανέλαβε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα είναι 
ελκυστική στους επενδυτές, ασφαλής, δημοκρατική χώρα, σε πορεία μεταρρύθμισης και σταδιακής εξόδου από 
την κρίση και με πολύ σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα.
Σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις της κρίσης, ο υπουργός έκανε λόγο για «πανευρωπαϊκή συνεργασία» 
με στόχο την υπέρβαση της κρίσης, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης για ενότητα και 
αλληλεγγύη στην Ευρώπη και για διατήρηση της Ευρωζώνης.
Μιλώντας σε εξειδικευμένο για θέματα επενδύσεων δημοσιογράφο του δικτύου «Μπλούμπεργκ» κατά τη διάρκεια 
ζωντανής εκπομπής, ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδύσεων της εταιρίας Capital Link 
ως το επίκεντρο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ενώ επισήμανε το άνοιγμα της Ελλάδας προς 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ερωτηθείς για τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις προσπάθειες της Ελλάδας να ξεπεράσει την τρέχουσα 
οικονομική κρίση, ο υπουργός αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής 
ομογένειας ανά τον κόσμο, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη δύναμη». Ωστόσο, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, 
«στις επενδύσεις δεν υπάρχει περιθώριο για συναισθηματισμούς, το ζητούμενο είναι το κέρδος και οι ευκαιρίες 
και για τον λόγο αυτό δεν είναι μόνο οι Έλληνες της διασποράς που θα ενδιαφερθούν για τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας».
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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας να εκδώσει ομόλογα της διασποράς, ο κ. 
Παμπούκης ανέφερε ότι η σκέψη αυτή, αν και αρχικά υπήρξε, έχει πλέον ξεπεραστεί διότι, όπως τόνισε, «η ουσία 
είναι η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η δημοσιονομική προσαρμογή και σταθερότητα, ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης που θα βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό και την πράσινη οικονομία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χάρης Παμπούκης: δεν κατάφερε να πείσει τους επενδυτές

6 Δεκεμβρίου 

 
 

 

Πέπλο μυστηρίου κάλυψε τις επαφές του υπουργού Επικρατείας Χάρη Παμπούκη με Αμερικανούς 
επενδυτές, στην προσπάθειά του να προβάλει το μενού των επιθετικών ιδιωτικοποιήσεων, που προωθεί η 
κυβέρνηση Παπανδρέου.

Ο υπουργός Επικρατείας, κατά τη διάρκεια της πενθήμερης παραμονής του στη Νέα Υόρκη, απέφυγε να 
δώσει επίσημα την ατζέντα των ιδιωτικών επαφών του με τους ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες  το πρόγραμμα των συναντήσεών του ανέλαβε να συνδιοργανώσει -εκτός από 
την εταιρεία Lazard, που έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό- και η Citigroup, 
που επιδιώκει να καρπωθεί τη μερίδα του λέοντος της πίτας των μελλοντικών ιδιωτικοποιήσεων.
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Τα ξένα επενδυτικά funds ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν για το ποια «φιλέτα» και πότε θα 
ιδιωτικοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών. Επίσης, ο κ. Παμπούκης βολιδοσκοπήθηκε 
για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο χώρο της ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας), στις υποδομές των μεταφορών, στην αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών 
και τέλος στην απελευθέρωση της αγοράς του στοιχήματος (ιντερνετικό).

Ο κ. Παμπούκης συμμετείχε και ως κεντρικός ομιλητής στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδυτών της Capital 
Link, με θέμα «Μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις».

Φέτος, η προσέλευση ξεπέρασε τους 1.000 συμμετέχοντες και ανάμεσά τους παραβρέθηκαν σημαντικά 
διευθυντικά στελέχη αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου της Νέας 
Υόρκης και μεγάλων επενδυτικών οργανισμών, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Σ’ ένα τέτοιο προνομιακό περιβάλλον και με δεδομένο ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα 
αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα και τη διγλωσσία των υπουργών (Πάγκαλος, Χρυσοχοΐδης, Μπιρμπίλη) 
για τις ιδιωτικοποιήσεις στο χώρο των επενδύσεων, η τοποθέτηση του κ. Παμπούκη χαρακτηρίστηκε από 
επενδυτικούς κύκλους «αδύναμη».

Στελέχη επενδυτικών τραπεζών της Γουόλ Στριτ, που συμμετείχαν στο φόρουμ, σχολίαζαν ότι η 
παρέμβαση Παμπούκη για «ένα υγιές και ελκυστικό περιβάλλον» κινήθηκε στα όρια ενός 
συναισθηματισμού και μιας γενικολογίας.

Δεν τους αρκεί το πακέτο προσφοράς 

«Όταν παρουσιάζεις σε επενδυτές τα σχέδιά σου, οφείλεις να εξειδικεύεις τις προτάσεις σου» σχολίασαν 
και σημείωναν την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στη φορολογία των κερδών επενδύσεων κεφαλαίου, 
υπενθυμίζοντας το παράδειγμα της Ιρλανδίας, η οποία, ενώ προσέφυγε στο μηχανισμό στήριξης, 
εξακολουθεί να παρουσιάζει τον εαυτό της ως «επενδυτικό παράδεισο», καθώς πέτυχε στις 
διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ να μην αυξήσει τη φορολογία επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Επικρατείας σε δύο διαδοχικές συνεντεύξεις στο CNN και στο πρακτορείο Bloomberg 
ανακοίνωσε ότι δεν μελετάται πλέον η έκδοση «ομολόγων της Διασποράς». Παράλληλα εξέφρασε έκπληξη 
αναφορικά με την προειδοποίηση της Standard & Poor’s για πιστοληπτική υποβάθμιση, την οποία 
συνέδεσε περισσότερο με τη λειτουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης.

 

Page 3 of 9» Χάρης Παμπούκης: δεν κατάφερε να πείσει τους επενδυτές • Το Blog των Κυριών

7/12/2010http://toblogtonkirion.gr/2010/12/%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-%...









Informations sur l´ANA 

Liens

S’abonner

Services

BIOGRAPHIES 

 

  

Les dernieres nouvelles Mardi 07/12/2010 

Investir dans un nouveau modèle de développement 

Le ministre d’Etat chargé des Investissements, Haris Pamboukis, a 
plaidé pour un nouveau modèle de développement, qui intègrera la 
compétitivité et la transparence et alliera les “forces cachées de la 
Grèce”, dans son discours à titre de principal intervenant au 12e 
Forum annuel de Capital Link à New York. 

“Nous savons qu’il ne faut pas que nous devenions une économie compétitive simplement en 
recourant à des méthodes classiques de diminution de salaires. A l’opposé, nous devons 
investir dans un modèle différent de développement, en y intégrant la compétitivité et la 
transparence, en saisissant et en mettant en valeur les forces cachées de la Grèce. Il existe 
un grand potentiel de développement, au niveau actuel, d’autant plus lorsque la 
compétitivité aura été recouvrée”, a souligné M. Pamboukis, ne manquant pas de signaler 
dans la foulée les possibilités supplémentaires de développement résultant des réformes et 
qui peuvent conduire à accélérer les processus d’une croissance durable à moyen et long 
terme. 

M. Pamboukis, qui a tenu à bien souligner que le problème de la Grèce est sa dette publique 
et non sa dette totale, a noté qu’il existe d’importants financements non utilisés de l’UE pour 
la promotion des investissements publics, concernant de grands travaux d’infrastructure non 
valorisés voire totalement abandonnés, pour les trois années à venir. 

“Nous avons un programme de privatisations offensif et bien étudié qui couvre les secteurs 
des transports d’utilité publique, de l’énergie, des télécommunications, de jeux de hasard et 
des banques. Il comprend des ventes directes, des contrats de concession, des appels 
d’offres publics et des coopérations stratégiques. Il existe aussi un immense portefeuille de 
biens fonciers qui commence à être géré, lequel englobe des terrains, des zones côtières, 
des hôtels, mais également des biens touristiques.qui sont tous biens de l’Etat et sous 
contrôle de l’Etat à l’heure actuelle, et que nous avons retenus dans nos priorités de 
développement, surtout via des partenariats entre secteurs public et privé”, a souligné M. 
Pamboukis, avant de passer à un autre atout de l’économie grecque, la marine. 

“Il existe une communauté maritime grecque dynamique, qui contrôle une grande partie de 
la marine internationale. Il existe des ressources humaines d’un niveau élevé capables de 
soutenir les efforts de croissance et de développement. La Grèce a le plus fort taux de 
diplômés universitaires au sein de l’UE. Et enfin il y a un engagement puissant - comme 
défini dans le nouveau Fast Track - de soutenir et faciliter les investissements étrangers 
directs”, a encore insisté le ministre, lançant un appel général “de faire un pas en avant et 
donner une nouvelle impulsion à l’économie grecque”. 

“Pour transformer la Grèce, a-t-il conclu, en un pays en faveur des investissements, avec un 
environnement stable et transparent pour les investissements, qui engendrera des résultats 
bénéfiques à long terme à la fois pour la communauté des investisseurs et le peuple grec”. 

  

“Journée de la Grèce” à la Bourse de New York 

 Une “Journée de la Grèce” a été organisée vendredi à la Bourse de New York par NYSE 
Euronext en collaboration avec la société Capital Link, dans le cadre du 12e Forum annuel de 
Capital Link, qui s’est tenu la veille au Metropolitan Club sur le thème “En réformant la 
Grèce: Opportunités et défis”. 

Un déjeûner officiel a été offert par la Bourse de New York en l ’honneur du ministre d’Etat, 
Haris Pamboukis, chargé des Investissements, des sociétés cotées à la Bourse de New York 
et des sociétés ayant participé aux travaux du 12e Forum de Capital Link. 

Des médailles commémoratives ont été émises pour célébrer cet événement par la Bourse 
de New York, alors que dans le cadre de la cérémonie officielle, M. Pamboukis a échangé 
des cadeaux avec Duncan Niederauer, Chief Executive Officer de NYSE Euronext. 

Par la suite, M. Pamboukis a sonné la fameuse “Closing Bell” marquant la fin de la séance de 
la Bourse à New York. 
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