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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,
κ. Γιώργος Πιτσιλής Ομιλητής στο
18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε τις πόρτες του για
18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών, επενδυτών,
τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επτά διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS) την Ελληνική επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
και την Ernst & Young –EY. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις
υψηλού επιπέδου επαφές της, έδωσε στους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες
επιχειρηματίες, τη δυνατότητα επικοινωνίας και με αξιωματούχους της νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης. Το
Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο προς τιμή του κ. W. Ross που θα είναι ο νέος Υπουργός Εμπορίου. Θα πρέπει
επίσης να τονιστεί το γεγονός ότι ως ένδειξη της υποστήριξης της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο
Συνέδριο συμμετείχε ο Senior Desk Officer του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου κ. Ryan Barnes, για την ενίσχυση
των διμερών Οικονομικών & εμπορικών σχέσεων μεταξύ των 2 χωρών.
Ομιλία με θέμα « Reforming the Greek Tax System - Key Aspects of the Tax Framework in Greece»
πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κύριος Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο βασικός στόχος της μετάβασης στη νέα Αρχή είναι ότι η οργανωτική και
λειτουργική ανεξαρτησία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα απομακρύνοντας εμπόδια για
αποτελεσματική διοίκηση και διατηρώντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση.
Πάντως η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν αποτελεί από μόνη της πανάκεια. Είναι
μια ευκαιρία για την ελληνική διοίκηση να κάνει μια καινούρια αρχή να εκσυγχρονιστεί, να λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά προς όφελος των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για μια ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε.
Με βάση αυτό κινούμαστε σε τέσσερις άξονες:
1. Δημιουργούμε μια νέα στρατηγική στον κλάδο της πληροφορικής και ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα μας επιτρέψουν να
έχουμε ευέλικτες εσωτερικές διαδικασίες για την καθημερινή μας λειτουργία, που θα κάνουν τη δουλειά μας πιο
αποτελεσματική και θα απλοποιήσουν τις φορολογικές συναλλαγές ώστε να μειωθεί το κόστος της συμμόρφωσης για
επενδυτές και επιχειρήσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπινους πόρους μας εκεί που
έχουμε περισσότερο ανάγκη: στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και του λαθρεμπορίου.
2.
Εγκαθιδρύουμε ένα μόνιμο σύστημα εκπαίδευσης για τους εργαζόμενούς μας με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα,
μακροπρόθεσμα προγράμματα στο πρότυπο των σύγχρονων φορολογικών διοικήσεων.
3. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσουμε συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι
η αξιολόγηση, η προαγωγή και η εξέλιξη βασίζονται αποκλειστικά στην απόδοση και στην αξιοκρατία. Διότι αν θέλουμε να
πετύχουμε πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να δίνει τη δυνατότητα στους καλύτερους και στους πλέον κατάλληλους να
βρεθούν στη θέση που υπάρχει ανάγκη.
4.
Διευρύνουμε διαρκώς τις δυνατότητες ελέγχου και τις μεθόδους συλλογής φόρων δίνοντας έμφαση σε επαγγελματικούς
κλάδους που η φοροδιαφυγή είναι πιο συχνή δείχνοντας έτσι την αυστηρότητά μας στην προστασία της φορολογικής βάσης.
5.
Επιπλέον προωθούμε τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη για την καθημερινή μας λειτουργία τόσο στις ελεγκτικές μας
μεθόδους όσο και στην ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας ειδικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

«Μεσημεριανό Γεύμα & Κεντρική Ομιλία»
Κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Γιώργος
Σταθάκης. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, ήταν ανάμεσα στους τιμώμενους καλεσμένους.

Κατ’ιδιαν Συναντήσεις»
Ο Γενικός Γραμματέας πραγματοποίησε σειρά κατ’ ίδιαν συναντήσεων.
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«Συνάντηση Ξένων Θεσμικών Επενδυτών με τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης»
Επίσης έλαβε μέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που
υποστηρίζουν το Συνέδριο για τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με Θεσμικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά να
αναφέρουμε τα ακόλουθα Funds : Aberdeen, Inc. - BlueCrest Capital Management, LLP - ClearBridge Investments Davidson Kempner Capital Management - Fidelity Investments –Firtree -Monarch Alternative Capital - Oaktree Capital
Management -Stonehill Capital Management LLC - Third Point

« Συνέντευξη Τύπου»
Τέλος, την ίδια μέρα έλαβε μέρος στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας
Υόρκης.

«2016 Hellenic Capital Link Leadership Award»
Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου 2016 ήταν ένας από τους τιμώμενους καλεσμένους στο δείπνο με το
οποιο εκλεισε το Συνεδριο, με την απονομή του «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» στον
κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer της WL Ross & Co για τη συμβολή και συνεισφορά
του στην Ελλάδα. Ο κ. Ross αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και μακροχρόνιους επενδυτές της
Ελλάδας, προσφέροντας πολύτιμες ηγετικές συμβουλές για το πώς να τεθεί η οικονομία ξανά σε πορεία
ανάπτυξης. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital
Link. Εισαγωγικα σχόλια εκαναν οι κκ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - Central
and South East Europe Accounts Leader της EY και Joseph R. Ficalora, President & CEO of New York
Community BanCorp. Inc, η οποία εξαγόρασε στο παρελθόν την Atlantic Bank. Τον κ. Wilbur Ross προλογισε ο κ. John
Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, ανακοίνωσε την
τοποθετηση του κ. Wilbur L. Ross ως Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ και κατα συνεπεια η συμμετοχή του έχει ιδιαίτερη
σημασία. Είναι σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο της προφίλ και τις υψηλού επιπέδου προσβασεις της,
έδωσε τη δυνατότητα στους συνεδρους να πραγματοποιήσουν επαφές με τον μελλοντικό υπουργό Εμπορίου στα πλαισια των
εκδηλωσεων του Συνεδρίου.

«Ημέρα της Ελλάδος Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης »
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος,
την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριμένα την Τρίτη 13
Δεκεμβρίου 2016, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη δεξίωση προς τιμήν της
Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο New York
Stock Exchange και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,
ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να
τιμήσει τη μέρα αυτή.
O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,
κ. Γιώργος Πιτσιλής, συμμετείχε στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell” της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016.

Ακολουθούν περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το Συνέδριο.

Capital Link – New York – London – Athens - Oslo
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526
Longcroft House,2/8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, U.K. • Tel. +44(0) 20 3206 1322
40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151-24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801
Raadhusgaten 25, P.O.Box 1904 Vika • N-0116 Oslo, Norway
www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com - www.capitallinkshipping.com

2

